
Vodnı́ mlýny, hamry, pily, valchy a papı́rny za přı́valové povodně v létě 1714.
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Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-263472
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Vodní mlýny, hamry, pily, valchy a papírny za přívalové povodně v létě 
1714 

 

Libor ELLEDER – Jolana ŠÍROVÁ – Jan MUNZAR – Stanislav ONDRÁČEK – 

Miloslav LOPAUR – Zvonimír DRAGOUN 
 

Úvod  
Velká voda z července r. 1714 je dalším z povodňových případů, který může rozšířit znalosti 

o historii vodních mlýnů v nějaké rozsáhlejší oblasti či povodí. V tomto případě se jedná 
zejména o povodí Sázavy, případně Svratky, Loučné či Chrudimky a pravděpodobně i 
dalších. Přednáška o škodách na sázavských vodních mlýnech v říjnu 2014 souvisela se studií, 
která byla věnována této katastrofální přívalové povodni a jejíž výsledky jsou prezentovány 
v časopise Meteorologické zprávy. Na vzniku článku se na ní Ústav geoniky AV, ČHMÚ 
Praha, Muzeum ve Žďáru n. S., firma Aqualog consulting a významnou pomocí některé 
archivy jako např. SOkA Havlíčkův Brod.  

Jedním z podstatných podnětů ke studii bylo výročí 300 let od události. Cílem studie 
bylo proto prověřit věrohodnost kronikářských popisů a případně upozornit na fakt, že 
v povodí Sázavy je podobná událost reálná. V popisu událostí a škod, tak jak jsou 
v pramenech k dispozici, je řada zmínek o zničených hamrech a mlýnech, které lze v tomto 

příspěvku rozvést podrobněji. Významnou roli v průběhu povodně sehrálo množství 
protržených rybníků. Proto prezentujeme povodeň 1714 jako událost, která ovlivnila 
podstatným způsobem vývoj vodních mlýnů a možná i vývoj místní rybniční sítě. Tento 

případ proto připomíná velkou povodeň v květnu r. 1872 na Berounce a Blšance, která byla 
již v tomto sborníku podobným způsobem prezentována. 

 

Podklady  

Prvotní představa o rozsahu oblasti zasažené povodní vycházela ze zmínek uvedených např. 
ve studiích Brázdila, Valáška (2003) a Elledera (2008). Nejvýznamnějším dobovým zdrojem, 
pokud jde o Sázavu, byly paměti kantora a měšťana Jelínka z Německého (dnes Havlíčkova) 
Brodu (Macek, 1999). Méně známým avšak svým způsobem nejobsáhlejším zdrojem jsou 
anály kláštera Augustiniánů v Havlíčkově Brodě (Annales Nostri), a také popis katastrofy 
(Krátké popsání), který přináší sled událostí ve Žďáru nad Sázavou. Komentované soupisy 
utonulých obsahují matriky zemřelých (Zámek Žďár n. S., Světlá n. S., Ledeč n. S., Zruč n. 
S.). Nejstarším dobovým tiskem (vyšel téhož roku 1714) o této extrémní povodni je 
kramářská píseň Novina velmi strašlivá. Významným zdrojem jsou práce regionálních 
historiků většinou z konce 19. a začátku 20. století. Šlo např. o úředníka panství Světlá n. S. 
Karla Seidlera (Seidler, 1887), gymnaziálního profesora v Havlíčkově Brodě Jana Němce 
(1910) nebo jeho nástupce F. Petra (1921, 1931). Pro oblast panství Rataje a Kácov šlo G. 
Svobodu (1910) a u Přibyslavi MUDr. Františka Půžu (1910). 
 

Metodické poznámky 

V tomto příspěvku jsme využili k určení rozložení mlýnů a hamrů na horní Sázavě I. a II. 
vojenské mapování. Získaný výsledek byl upřesněn podle stabilního katastru. Skutečný počet 
a rozložení mlýnů a hamrů v době povodně se jistě poněkud lišilo. Podle historických dokladů 
o jednotlivých objektech na Sázavě kolísal spíš v čase způsob využití objektu (valcha- mlýn, 
mlýn-papírna- pila, mlýn-hamr, atd..), než poloha jednotlivých vodních děl, tedy provozů 
využívajících vodního kola.  

V pramenech jsou některé mlýny explicitně jmenovány jako zničené. Kromě toho byly 
u některých panství uvedeny jen celkové počty zničených objektů, ne konkrétní mlýny či 
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hamry. Představa o počtu a rozložení mlýnů a hamrů kolem Sázavy na začátku 18. století, 
pomohla tyto povodní poškozené sázavské mlýny identifikovat.  

Proto rozlišujeme objekty přesně určené, identifikované a objekty, které určitě 
existovaly a s ohledem na situaci byly pravděpodobně poškozeny také. 

Detailní rekonstrukce situace v některých lokalitách (Polnička, Žďár n. S., Hamry, 
Přibyslav, Pohled, Havlíčkův Brod atd.) vychází ze stabilního katastru, který je zkombinován 
se současnou terénní situací. I přes časový rozdíl 120 let lze považovat použití takového 
materiálu za přínosné. Pokud je zakresleno zaplavené území, vycházely jsme v některých 
případech jen z popsané výšky vody v jednom profilu a z přibližného sklonu hladiny, který 
odpovídal většinou 0,1 až 0,2%. Takto stanovený rozliv je orientační a slouží jako další 
nepřímý doklad k doloženým nebo očekávatelným škodám na mlýnech. Pokud jde o 
pojmenování mlýnů a hamrů, snažili jsme se uvést to, které platilo pravděpodobně kolem r. 
1714. Název, který je současný nebo je užit v databázi vodní mlýny (vodnimlyny.cz/) je 

uveden po zkratce DVM. 

 

Stručný přehled událostí 31. července až 2. srpna 1714 

Rozboru povodňové události, její pravděpodobné příčině, odhadu průtoku, srážek a 
věrohodnosti povodně se věnoval článek Elleder et al. (2014). Z tohoto důvodu uvádíme jen 

nejstručnější informace o průběhu události. Příčinou byly přívalové srážky pravděpodobně na 
Polensku a ve Žďárských vrších, jak uvádí např. F. Hammerschmid (Hammerschmid, 1723) a 
z něj vycházející paměti měšťana Keglera (viz Bartoš 2009): „…neb celá obloha 
pošmourným mračnem potažena byla. Množství dešťův a lijavcův vypadlo, takže lid domejšlel 
se býti a při(c)házeti poslední den soudný, neb vodní oblak se strhl“. Celá událost začala 
kolem 15 hodiny odpoledne 31. července 1714, kdy byla pozorována bouřková oblačnost u 
Havlíčkova Brodu, kolem 17 hodin se bouře přesunula ke Žďáru nad Sázavou. Po 1 až 2 
hodinách přívalového deště se vlivem prudkého přítoku vody do soustavy rybníků protrhla 
většina velkých i malých rybníků jak na horní Sázavě, tak v povodí Stržského potoka. Hladina 
Sázavy vystoupila, pokud je zatím známo do výšky 5 až 8 m a většinou 2 až 3 m nad úroveň 
nejvýznačnějších povodní, resp. nad úroveň místy dochovaných značek povodní z let 1845, 

1862, 1891 a 1909. V Havlíčkově Brodě byl největší nápor někdy kolem 20. hodiny, 

maximum dosáhla hladina ve 2 hodiny v noci. Časové údaje uváděné v kronikách jsou 
překvapivé, protože první výrazný vzestup v Kácově byl zaznamenán již v 1 hodinu po 

půlnoci 1. srpna 1714. Povodeň prošla celou Sázavou a v Praze odnesla zásoby dřeva a soli. 
Podobně zasáhla celou Svratku až pod Brno, Novohradku a Loučnou. 
 

Oběti na životech, škody a dopady povodně 

Začneme ztrátami na životech, případ z r. 1714 se totiž k nejtragičtějším v celé střední Evropě 

v posledních 5 stoletích, zahynulo nejméně 240 osob. Z toho hlediska je u nás tragičtější, 
pokud je zatím známo, asi jen povodeň v květnu 1872, kdy zahynulo v povodí Berounky a 
Blšanky přes 300 osob. Příčinou vysokého počtu obětí nebyla jen výška vody, ale i rychlost a 

překvapivost nástupu povodně, ke které přispěly protržené rybníky a noční doba. 

Povodní byla postižena všechna posázavská poddanská města a královské město 

Německý (tedy Havlíčkův) Brod nesrovnatelně víc než při jakékoliv předchozí či následující 
povodni. Škodám na rybnících, mlýnech a hamrech jsou věnovány zvláštní kapitoly. Byly 

postiženy všechny typy venkovských provozů, doloženo je zničení panských pivovarů a 

sladoven (Pohled, Světlá nad Sázavou), barevny (Havlíčkův Brod), valchy (Kácov). Zvláštní 
pozornost by zasluhovaly mosty, zejména pak kryté mosty. Ty byly zničeny zejména na 
Svratce (Štěpánov nad Svratkou, Černvír) na Sázavě v Havlíčkově Brodě a Pelíškově Mostě, 
pro úplnost uveďme, že dnešní památkově chráněný most v Černvíru byl zbudován právě po 
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této povodni (r. 1718). Nový kamenný most po povodni vznikl např. v Sázavě u Žďáru nad 
Sázavou. 
 

Vodní mlýny a rybníky  
V této části článku uvádíme jen škody na mlýnech v povodí Sázavy. Rekonstrukci a škodám 
na ostatních zasažených tocích nemohla být zatím věnována odpovídající pozornost. Můžeme 
jen uvést, že na Svratce byly zničeny minimálně dva mlýny (Ujčov, Koroužné) a most u pily 
Švařec. Vodní mlýn byl, také zničen na Desné (přítok Loučné) v Poříčí u Litomyšle. 

Škody na Sázavě byly podle dosavadních poznatků největší, ovšem dokumentaci 
k povodni se podařilo shromáždit jen na horním a středním toku. Proto zmíníme jen mlýny na 
Žďársku, kolem kláštera v Pohledu, v úseku mezi Havlíčkovým Brodem a Ledčí nad 
Sázavou, na Zručsku a v úseku Kácov- Ledečko.  

 

Protržené rybníky 

Tehdejší páter Severin z augustiniánského kláštera z Havlíčkova Brodu uvedl o protržených 
rybnících na Žďársku:„…a voda tam přišla tak náhlá, že během doby několika hodin nastala 

pohroma hrozivá a dosud nevídaná po celé krajině, kterou do krajnosti rozšířily (zesílily) 
přečetné rybníky, u nichž se protrhly hráze, takže zde bylo vidět jakoby jediné moře“. 

Anály Žďáru n. S. (Krátké popsání, 1727) jsou, pokud jde o protržené rybníky 
nejpřesnější: „„Léta 1714 dne 31 juli v pamětný den svatého Ignatia tak velký déšť přikvapila 
rozvodnění, né tak snad slýchané, se stalo okolo 6 hodiny večerní. Tak že mnoho jak velikých 
tak i malých rybníkův se strhalo jako zejména v Cikháji, Světňově, okolo kláštera in specie 

Branský a Konventský, Pilský, za Polničkou [hydrologicky samozřejmě nad Polničkou] 

Hamrmlýnský, Křivý, Bezmerky[sic!], Dívku tak nazvaný rybník.“ Hydrologicky uspořádáno: 
na Sázavě se protrhly rybníky Hamerský, Pilský a Bránský. Na jejím levostranném přítoku, 
Stržském potoce, to byly neznámé rybníky v Cikháji (dnes je zde Mlynářův rybník a rybník 
Myslivna), ve Světnově (snad Stržanovský rybník) a rybník Konventský. Na Šabravě (přítok 
zleva u Žďáru) nad Frendlovým hamrem se protrhl rybník Křivý, nad Fiklovým hamrem 
rybník Dívka na bezejmenném potoce. Dále je uvedeno, že se protrhl rybník „Bezmerky“. 
Existenci rybníka tohoto jména se nepodařilo doložit, proto předpokládáme, že šlo o dnešní 
rybník Rejznarka na stejnojmenném potoce. Tento potok je zaústěn do náhonu na bývalý 
Najdecký hamr. To je celkem přinejmenším 8 rybníků, pokud započteme rybník Rejznarka, 
jde o 9 rybníků jde o  (obr. 1). Přesně tolik pro panství Žďár n. S. uvádí pražský kronikář 
Hammerschmid (1723), viz dále. K tomu však dodává ještě 50 protržených rybníku na 
velkostatku Polná-Přibyslav, 7 na velkostatku Pohled a 6 u Mírovky. Protržených rybníků 
bylo tedy 71, částečně se podařilo jen odhadnout některé z nich. 

V článku Elleder et al. (2014) jsme se věnovali i problému rybníka Peklo u Žďáru 
(nejde o známější rybník Peklo u Polné), kde mělo být jádro bouřky. Problémem totiž je, kde 
byl vlastně rybník, který popisuje následující dobová zpráva: „31. července na řece Sázavě, 

která přišla o čtvrté hodině odpolední z průtrže mračen v okolí Žďáru u většího rybníka 
zvaného Peklo“, (Matrix ecclaesiae teutobrodensis). Tento rybník pokud skutečně existoval a 
nejde-li o omyl, mohl být např. nad tzv. Pekelským mlýnem (nebo ještě hamrem) nedaleko 
Horní Sázavy, kde navíc situace umožňuje předpokládat, že tam rybník byl, nebo mohl být. 
Další možností je údolí Sázavy pod Polničkou, které je v mapě cisterciáckého zeměměřiče 
Jana Jiřího Vogta (1669-1730) z r. 1712 označeno jako Peklo Vallis – údolí Peklo (obr. 2). 
Mapa je, pokud jde o velikost Dářka a o umístění Žďáru n. S. značně nepřesná, město leží 
podle dnešního pojmenování až na soutoku Sázavy a Staviště. V 18. století začínala 
pojmenování Sázavy ale až od obce Sázava (Schaller, 1787, s. 136). Pokud město posuneme 
na správné místo, pak by toto údolí „Peklo“ bylo mezi klášterem a městem. V tomto místě 
stával (Stránský a Stránský, 2008a ) Kratzerův hamr (po r. 1614) přeměněný po r. 1651 na 



269 

 

papírnu (Papírna na obr. 1). Při pohledu na oblast stržených rybníků (obr. 1), by centrum 
zasažené oblasti bylo ale někde kolem rybníka Pilský. Ten ale již v r. 1727 měl svůj název 
Pilský. Kdyby se v r. 1714 nazýval místo rybník Pilský rybník Peklo, mohli bychom být zcela 
spokojeni, vše by bylo jasné.  
 

 
Obr. 1. Rybníky na horní Sázavě (protržené rybníky žlutě) a situace mlýnů a hamrů na horní Sázavě. 
Transparentní hnědou je naznačena přívalem zasažená oblast, tak jak ji předpokládáme podle 
dostupných zdrojů, žlutě stržené rybníky. 

 
Obr. 2. Zasažené území na Vogtově mapě z r. 1712. 
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Objekty hamrů, mlýnů a papírny kolem Ždáru n. S. 
Horní část povodí Sázavy kolem Žďáru nad Sázavou patřila z velké části do vlastnictví 
kláštera cisterciáků Studnice Blahoslavené Panny Marie (Fons Beatae Mariae Virginis). 

Od r. 1705 do r. 1738, tedy i r. 1714 byl opatem tohoto kláštera Václav 
Vejmluva (1670-1738), iniciátor velkorysé přestavby areálu. Ta je ve velké míře dána 
spoluprací s architektem Janem Blažejem Santinim (1677-1723), který započal s přestavbami 
r. 1706, tedy již 8 let před povodní. Architekt byl vázán do r. 1713 i zakázkami pro blízký 
klášter cisterciaček v Pohledu. Povodeň zastihla oba kláštery v době jejich velkého stavebního 
rozvoje. Jistě můžeme předpokládat účast význačného architekta i při stavebních úpravách a 
rekonstrukcích povodní poškozených budov a snad tedy i budov klášterních hamrů, mlýnů 
včetně klášterní papírny.  

Přinejmenším jeden hamr a papírna byly zničeny: „…Nesmírná síla vody způsobila, že 

se u žďárského kláštera protrhlo osm velkých rybníků, byly zničeny papírna, další tři domy a 

hamr (kovárna), utopilo se šest lidí“. (Hammerschmid, 1723). 

 

 
Obr. 3. Polnička, s vysokou pecí a dvěma hamry (Situace odpovídá Stabilnímu katastru). 

 
Obr. 4. Mlýn papírna (poskytlo Muzeum Žďár n. S.) na jeho posledním snímku z počátku 20. století. 
Červeně je vyznačena výška vody: “ voda až do druhého šáru v papírni, takměř na tři sáhy vysoko 
vystoupila“, (Krátké popsání, 1727). 

 

  

540 
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O škodách, které klášter utrpěl, se zmiňuje o 70 let později, i když velmi všeobecně, 

poslední opat právě rušeného kláštera: „…na klášterních pozemcích (se) strhlo čtyřiadvacet 
malých i velkých rybníků, množství hamrů, selských stavení, a domů, mezi nimiž byla klášterní 
papírna, vše bylo ze základu vytrženo, a včetně lidí odplaveno…“, (Steinbach, 1783). Papírna 
byla těžce poškozena, jeden či více hamrů také, jenže nevíme jistě, o které hamry šlo. 
Vynecháváme-li novější hamry (19. století) mezi Dářkem a Hamerským rybníkem, je 
pravděpodobné, že Steinbach (1783) mínil až hamry v Polničce. Vysoká pec stávala souběžně 
s Hamerským rybníkem a možná nemusela být zničena. Strženy skoro jistě byly ale oba dva 

hamry (obr. 3) pod rybníkem (byly doloženy již ve 14. století), podrobněji o nich Stránský a 
Stránský (2007a). Dalším v řadě protržených rybníků byl rybník Pilský, pod nímž je dodnes 
Tálský mlýn. Není ale zcela jasné, zda mlýn již v r. 1714 existoval. Souvislost s pilou je již v 
názvu rybníka „Pilský“, který je zmíněn pod stejným názvem mezi strženými rybníky již r. 
1727 (Krátké popsání, 1727). Mlýna se podle Plevy (2007) ujímá Jan Tálský r. 1751. Pila je 
vyznačena již na I. voj. mapování. Pokud pila či mlýn existoval již r. 1714, nepochybujeme o 
jeho těžkém poškození. Pod Pilským rybníkem se strhl i následující Bránský rybník u 

kláštera. Tady se připojuje Stržský potok (levostranný přítok), kde se strhaly rybníky od 

Cikháje až po rybník Konventský (Krátké popsání, 1727). 
Plný nápor pod soutokem Sázavy a Stržského potoka zachytil mlýn Papírna, (obr. 4 a 5 

vlevo), zatopený do výšky cca 540 cm (zřejmě od běžné hladiny vody), jak dokládá jiná část 
uvedeného textu: „Že to rozvodnění tolik nenapravitelných škod způsobilo, není se co diviti, 
nebo mezi jiným louky na dobré půdě kamením, pískem a všelikou neřestí zanesla, tak že nikdy 
více napravené býti nemohou, protože voda až do druhého šáru v papírni, takměř na tři sáhy 
vysoko vystoupila“, (Krátké popsání, 1727). V budově papírny bylo do vody strženo 13 osob, 

včetně rodiny nájemce France Papírníka. Snad to byl Franc Los, jak naznačuje (Filka, 1998). 
Zahynula celá rodina: kromě Papírníka i manželka Alžběta, čtyři děti a chůva. Zachránil se 
jen nejstarší syn klášterního fišmistra a snad jeho matka. Formulace v textu podle našeho 
názoru ale umožňuje víc výkladů: „ …V Polničce 4 chalupy, v Papírni 2 chalupy odnesla, 
France Papírníka zetě Jiříka Elgera s manželku Alžbětou a čtyřmi dětmi a chůvou pryč 
odnesla, ženu fišmistra klášterského, která se za kamna do velké světnice k Papírníkovi ukryla 
s jedním pacholetem a jedním děvčátkem…“ Dnes objekt neexistuje, na nejstarší fotografii (z 
r. 1894) vidíme jednoduchou stavbu s vysokým krovem a s průběžnými vikýři, typickými 
znaky pro papírnu (obr. 4). Dalším poškozeným byl mlynář Frendl na Prostředním mlýně ve 
Žďáru nad Sázavou (obr. 5 vpravo). Mlýn přišel o vantroky a stodolu.  
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Obr. 5. Žďár nad Sázavou, vlevo klášter, mlýn Papírna, vpravo město, vyznačen je Prostřední mlýn a 
Hamrmýl (žlutě protržené rybníky). 
 

Poškozen byl Prostřední mlýn ve Žďáru nad Sázavou: „Mlynářovi prostřednímu 
Frendlovi[13]stodoly, vantroky …sebrala“, (Krátké popsání, 1727). Mimo to zde našli jednu 
z osob, které byly strženy do vody v papírně: „...v papírni před tím vždycky se zdržující zase u 

prostředního mlýna ve Žďáře utopenou vynašli,…“, (Krátké popsání, 1727). V městě byly 
zničeny domky na tzv. Podskalí (Krátké popsání, 1727) a část z nich byla po povodni 

přemístěna do vhodnější polohy. Ve Žďáru n. S., Hamrech a Najdku se nacházelo několik 

hamrů, které kolem r. 1700 postupně zanikaly a později jejich lokality jsou známé spíš jako 
mlýny. Prvním z nich je tzv. Hamrmýl, u kterého zničení jen předpokládáme, ale nepodařilo 
se ho potvrdit (obr. 5 vpravo). V souvislosti s povodní byl zmíněn ještě další objekt spojený 
se jménem Frendl, tzv. Frendlův hamr (obr. 6): „…Franc Papírník, nadřečeného Jiříka zeť, 
s manželkou, s čtyřmi dětmi a chůvou, s tím chlívkem, do něhož se přichránil a retiroval, 
připloul až k hamru Frendlovému, kdežto roztrhnouc a rozkotavše chlív, do vody všichni padli 
a potopili se, krom chlapce staršího fišmajstrovského, pak šťastný mateře jeho sestry, jenž 
v témž chlívku s nimi byli, ti toliko živí zůstali“. V té době byl již bývalý Frndlův hamr (dnes 

v databázi Vodní mlýny, dále DVM. - jako Březinův válcový mlýn) ve vlastnictví kláštera, 
prodal ho za 2000 zl. Andreas Frendl v r. 1708 (Steinbach, 1703). Opět nemáme žádnou 
konkrétní zprávu o jeho zničení, ale hamr byl za povodně v kritickém místě, kde se spojoval 
nápor Sázavy a potoka Šabravy od protrženého rybníka Křivý (obr. 6). Lze předpokládat, že 
byl proto těžce poškozen. V podobné situaci musel být Fiklův hamer (Fliegel hamer v I. voj. 

map.), který byl vystaven náporu od protrženého rybníka Dívka (obr. 6). Na soutoku Sázavy a 
potoka Rejznarky, který přiváděl vody od dalšího strženého rybníka Rejznarky (viz výše) 
ležel Najdecký hamr (obr. 6). Byl opět v kritické poloze a velmi pravděpodobně těžce 
poškozen. Posledním z řady těchto klášterních hamrů (Stránský a Stránský, 2007a) byl 
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Šlakhamr, či Flixlův hamr (dnes přibližně Brdičkův mlýn). Přichází zde tedy v úvahu dalších 
pět hamrů, které existovaly a které téměř jistě byly poničeny.  
 

 
Obr. 6. Hamry, Najdek, Šlakhamry, žlutě protržené rybníky, vyznačeny jsou Šlakhamr, Frendlův, 
Fiklův a Najdecký hamr.  

Panství Polná a Přibyslav 

Florián Hammerschmid, (Hammereschmid, 1723) uvádí, že: „ na panství Polná se protrhlo 

kolem padesáti velkých i malých rybníků, voda strhla a odnesla dva hamry, jeden panský 
statek a škaredě pobořila sedm mlýnů. Utonulo šest osob, byly poničeny louky a okolní pole“. 
Konkretizovat tyto velmi stručné údaje je zatím prakticky nemožné, zejména pokud jde o 
rybníky. V souvislosti s povodní je zmiňován ještě tzv. Pekelský mlýn (dříve hamr) v obci 

Sázava: „Alžbětu nadřečeného France Papírníka manželku [roz. Alžběta Elgnerová] s jedním 
děvčátkem u Pekelského mlýna v Sázavě na půl míle (3-4 km)od Žďáru [našli]“. (Krátké 
popsání, 1727). V Horní Sázavě byl zničen splav u Špinarova mlýna a poškozen měl být i 
Janáčkův mlýn (Pleva, 2005), http://vodnimlyny.cz/, http://www.obecsazava.cz/. S velkou 

pravděpodobností lze za těžce poškozený mlýn označit i Červený mlýn (podle II. voj. map.: 
Roth Mühle) u Nížkova, který označuje Půža (1937) za jeden z nejstarších na Sázavě. 
V Nížkově velmi staré obci, byla r. 1234 založena pobočka kláštera cisterciákův Oseku 

s názvem cela sv. Bernarda. Jméno mlýna souvisí možná s mlynářem Červeným doloženým 
zde r. 1689 (Pleva, 2005). Dalším objektem je Ronovský hamr, který byl r. 1706 údajně ale 
jako hamr zrušen a r. 1708 přestavěn na papírnu (Pleva, 2005), (Stránský a Stránský, 2007b). 
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Půža (1937) zmiňuje v Přibyslavi Luční, který měl být r. 1751 „z gruntu vystavěn“ 
(Pleva, 2005). Dále zmiňuje Čejkův mlýn dříve nazývaný Chudomel nebo Pekařský mlýn 
(Pleva, 2005) a neuvádí mlýn v Poříčí. Přitom všechny tři mlýny jsou uvedeny již v I. voj. 

mapování. Podle předpokládaného dosahu vody musely být tyto tři mlýny zcela zatopeny. 
Voda totiž dostoupila až po dvorec (obr. 7), který je na druhém břehu Sázavy, proti 
přibyslavskému zámku: „Voda u dvora do půl stavení vystoupila …“, (Půža 1914). Posledním 
je Štukhejlský mlýn (též Malý Štukhejlský asi pro podobnost názvu se Štukejlským mlýnem u 
Havlíčkova Brodu) nedaleko Stříbrných Hor. Důležitou indicii o jeho možném osudu za 
povodně 1714 dává smlouva zedníka Jana Štuky s hejtmanem panství Václavem Ignácem 
Vencovským (účet na 142 zl. 57 kr.) z r. 1729, (Veselý, 2014). Šlo o podstatnou opravu nebo 
novostavbu na místě povodní zničeného mlýna či hamru? Archeologicky doložené nálezy 
strusky nasvědčují, že objekt mohl dříve sloužit také jako hamr (Rous, 2003).  

Zjištěno bylo celkem 9 objektů: Pekelský (mlýn či hamr), Janáčkův, Špinarův, 
Červený, Ronovský (hamr či papírna), Poříčský, Luční, Čejkův a Štukhejlský (mlýn či hamr) 
– to je 9 objektů, z nichž přinejmenším 3 bývaly hamry. Hammerschmidem udávaných 7 
mlýnů a 2 hamry odpovídá vlastně všem objektům tohoto typu, které v úseku Sázavy zřejmě 
byly. Dále můžeme nabídnout hypotézu, že výstavba mlýnů Louckého (1751) a Štukhejlského 
(1729) může souviset mimo jiné i s obnovou po povodni. V tomto úseku Sázavy v údolní nivě 
byly především mlýny. Platí to i o Přibyslavi (obr. 7), kde historické město bylo kromě mlýnů 
mimo zátopové území. Je pravděpodobné, že mezi 6 obětmi, které Hammerschmid (1723) 
uvádí, byly proto oběti zejména na mlýnech a hamrech. Je zřejmé, že kníže Walter Xaver 
Dietrichstein (1664-1738), tehdejší majitel Panství Polná-Přibyslav patřil k nejvíce 
poškozeným vlastníkům.  
 

 
Obr. 7. Přibyslav s vyznačením dvou mlýnů, celé údolí bylo zatopeno včetně panského dvorce asi do 
poloviny. 

Mlýny a rybníky pohledského kláštera 

Florián Hammerschid uvádí dále: „Na panství Pohled cisterciáckého řádu svatých panen se 
protrhlo sedm rybníků, tři mlýny byly ošklivě poničeny. Voda odnesla sladovnu, pivovar, tři 
chalupy a dům řemeslníka. Utopilo se šest osob a na loukách a polích byly způsobeny 
nesmírné škody“, (Hammerschmid, 1723). Panství Pohled (Fraunthal, Vallis Virginum, Valle 

Virginis případně ecclesie de Valle sancte Marie, Cisterciencis ordinis) povodní přišlo navíc i 
o kamenný most, jak dokládá Hloušková (1999). V r. 1714 byla abatyší kláštera Konstancie 

Marie Marquartová (abatyší v letech 1690 až 1716). Pro úplnost zmíníme, že J. B. Santini zde 
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dokončil v květnu 1713 nový konvent a proboštství a zřejmě postavil kapli Sv. Anny u 
Simtan. Povodeň jistě znamenala citelný zásah do klášterního hospodářství, které se teprve 
s obtížemi vzmáhalo. Pokud jde o identifikaci 3 těžce poškozených mlýnů, prokazatelně 
klášteru patřil nově postavený (17. století) mlýn v Cibotíně (Hlouškové, 1999). Objekt byl ale 

na přítoku Borovského potoka (těžko říct, zda byl r. 1714 také rozvodněný). Dva ze tří mlýnů 
na Sázavě lze identifikovat přímo v Pohledu, první pod klášterem byl Zámecký mlýn, druhý 
Malý mlýn (Kopicův mlýn), viz obr. 8. Třetím mohl být hamr či později mlýn v osadě 
Pohledští Dvořáci (DVM: Kubešův mlýn). Nacházel se při zaústění Břevnického potoka do 
Sázavy v její nivě, takže jeho poškození se nechá předpokládat, uvádí ho jako hamr i Stránský 
a Stránský, 2007b. Pokud jde o sedm protržených rybníků, Hloušková (1999) uvádí zisk 

rybníka Schreyber (opraven 1671-1672) u Roušťan a rybníka pod Pfafenbergem, čili 
Kněžskou horou (opraven 1673). Oba rybníky jsou na Roušťanském potoce (opět nevíme, zda 
byl r. 1714 rozvodněný). Koupen byl rybník u Rýdlova (1680), dnes spíš u obce Herlify. Snad 

jde o dnešní Rýdlovský rybník. Tento a další drobné rybníky leží na přítoku Šlapanky 

nedaleko Mírovky (viz dále). Stržen mohl být také rybník založený r. 1698 pro kuchyň přímo 
pod klášterem (patrně rybníček JZ od kláštera) nebo rybník v Termesivech (opravován 1674). 
To jsou tři rybníky možné, dva méně pravděpodobné. Nejprostší vysvětlení je následující: 
mezi klášterem a Simtany (dříve též Siebentann nebo Siebentannen čili Sedmijedlí) bylo 
kolem Sázavy 6 či 7 rybníků (zaneseny ještě v I. vojenském mapování), které patrně napájel 
kanál k Malému (Kopicově) mlýnu. Dnes je zde jediný rybník, je docela možné, že se strhaly 
právě tyto rybníky (jejich vlastnictví je ale k r. 1714 nejasné). Protržení této soustavy rybníků 
by jistě přispělo k zhoršení průběhu povodně v Pohledu. 

 

 
Obr. 8. Mlýny v Pohledu pod klášterem cisterciaček, nahoře Podzámecký mlýn. 
 

Mlýn a rybníky v Mírovce na „pachtovském“ panství Střítež 

„…U Mírovky bylo protrženo šest rybníků, škaredě pobořen mlýn a voda do základů strhla a 
odnesla splavy a dvě chalupy“,(Hammerschmid, 1723). Mírovka patřila v r. 1714 též k 
panství Střítež Pachtů z Rájova (Schaller, 1787). Shodou okolností právě v r. 1714 zdědil 
panství Střítež František Antonín hrabě Pachta z Rájova. Zmíněný „pobořený“ mlýn je zjevně 
mlýn v Mírovce pod dnešním Návesním rybníkem (situace je přibližně stejná v I. i II. voj. 

mapování i stabilním katastru). Pokud jde o šest zmíněných protržených rybníků, pak kromě 
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zmíněného Návesního rybníka, tu bývala soustava asi osmi rybníků na přítoku Šlapánky od 
Vysoké (nad Mírovkou) vyznačená ještě na I. a II. voj. mapování. Z této soustavy zbyl dnes 
Novosvětský rybník. Na Šlapánce byl zničen ještě výše mlýn dolní Šlapánovský patřící ale 
královskému Městu Německý Brod (viz dále Havlíčkův Brod). Protože nemáme vůbec žádné 
doklady o škodách na Šlapánce nad Šlapánovem, snad její rozvodnění přišlo spíš ze Zlatého 
potoka, tedy od Stříteže a ne od Polné. Tato možnost není s ohledem i na orografii kolem 

Větrného Jeníkova nepravděpodobná a bude vhodné ji prověřit. 
 

Mlýny patřící městu Německý Brod 

Zpráva Floriána Hammerschmida je zde příliš stručná: „Na předměstí Německého Brodu bylo 
odneseno 39 domů, špitál a most s množstvím lidí. Povodeň se prohnala městem a zničila 
četné domy“, (Hammerschmid, 1723). Hlavním zdrojem je proto kronika měšťana Jelínka 

(Macek, 1999), místního kantora původem z Pardubic. Významně ji ale doplňují např. anály 
kláštera Augustiniánů (Annales nostri). Pokud jde o mlýny, zmiňuje se Jelínek ve své kronice 
o 5 stržených mlýnech přímo ve městě: „…mlejnův při městě zbořených a větším dílem od 
vody podemletých od vody pobraných….5. Mimo to mlejn dolní Šlapánovský, této obci 
patřící...It[em] Perknovský též…“. Celkem bylo postiženo 7 mlýnů. Na II. vojenském 
mapování je přímo ve městě nebo jeho okolí vyznačeno 8 mlýnů. Šlo za prvé o mlýn Trkolov 

(obr. 9), (či Drkolov později přeměněný na papírnu) na Sázavě, ještě před soutokem se 
Šlapánkou. Původně se jmenoval Hanzlovský (Petr, 1921–1924, č. 49; Petr 1931, 65-66), jeho 

jméno v 18. století může snad souviset s počtem složení (=tříkolový). Druhý je nepochybně 
stržený mlýn dolní Šlapánovský (DVM uvádí jiný mlýn čp. 8 přímo ve Šlapánově). Třetím je 
starý mlýn Rosendorfský (Červený mlýn, Rosenmühle, V DVM Traplův mlýn, čp. 3532 na 
Šlapánce u Termesiv), (Petr, 1931, 65, 66; Sochr 1989). Čtvrtý je opět sázavský mlýn 
Štukejlovský (Petr 1922–1923, č. 41; 1926–1927, č. 24), mlýn se jmenoval po Matesu 
Štukjelovi (Petr, 1926–1927, č. 24), (obr. 9). Mimo zatopené území ležel Podptácký mlýn a 
možná i tzv. Valšička (dříve hamr, od r. 1601 valcha, později mlýn), (Petr, 1921-1922, č. 27, 
31, 34). Pátým pravděpodobným byl Malý mlýn nebo Malomlejnský mlýn pod rybníkem 
Obora, o něm se uvádí, že počátkem 18. století „velice sešel“ (Petr 1921–1922, č. 34, 37; Petr 
1931, 65). Šestým byl Obecní či Panský mlýn (na valech), jediný dodnes funkční (Petr 1921–
1922, č. 34; Petr 1931, 65). Na druhé straně řeky byl sedmý Chybovský nebo Morávkovský 
mlýn na potoku Žabinci (Petr, 1931). Osmým mlýnem byla Velká valcha, která od r. 1698 
patřila rodu Břevnovských (Petr, 1921–1922, č. 31, 34; Tajovský 2010). K městu patřil i 
devátý mlýn v Perknově, který byl určitě stržen. Pokud vynecháme všechny potoční mlýny 
(Chybovský, Malý, Valšičku, Podptácký) a oba určitě stržené mlýny (dolní Šlapánovský a 
Perkovský) zbývá 5 mlýnů (Trkolov, Rozendrofský, Štukejlský, Obecní a Velká valcha) o 
kterých asi hovoří kronikář. Páter Severin zmiňuje detail související s vodními mlýny a 
ilustrující zároveň rychlost vody: „Odnesla s sebou skříně, truhlice, šatstvo, dobytek – slovem 

veškerý majetek – dokonce ve své rychlosti strhla i mlýnské kameny ze stržených mlýnů a jako 
když si mládež hraje s míčem, tak k úžasu všech přihlížejících je valila s sebou, otáčela a 
donesla je dosti daleko.“, (Annales Nostri). 
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Obr. 9. Situace zaplaveného města (transparentní hnědá), oblast částečně chráněná hradbami 
(tečkovaně), domy vymezují dosah vody (červený rámec), objekty se značkami povodní z r. 1714 

(dnes již zaniklými) nebo popisy výšek vody (červený terč). 

 

Mlýn v Okrouhlici na panství Okrouhlice 

„V Okrouhlici byl odnesen most se třemi domy a voda smetla ves Svabitz [zřejmě Babice] se 

šesti selskými staveními, lidmi a dobytkem“, (Hammerschmid, 1723). Majitelem panství byl 
od r. 1708 císařský tajný rada Jan Petr Straka z Nedabylic a Libčan (1645 - 1729). Specifická 
Konfigurace terénu před místním mlýnem (zákrut Sázavy, strmá stráň) a profil jezu sehrály 
asi určitou roli v průběhu povodně (obr. 10). Před místním mlýnem se nakupilo dřevo a 
zachytila se tu asi i dřevěná zvonice jak lze odvozovat ze zprávy: „špitál se špejcharem a 
stájemi, zvonici se dvěma zvony (odnesla voda), z nichž jeden v Okrouhlici byl nalezen“, 
(Matrix Eclaesiae Teutobrodensis; Němec, 1907). Bariéra u mlýna pomohla k záchraně dvou 
osob z Havlíčkova Brodu: “Jan Kudrna, svým povoláním tkadlec (krejčí) a muž velmi 
pokročilého věku, protože se stoupáním vod vzrůstalo i ohrožení života, a již již viděl, jak jeho 
dům je strháván vodami, svěřil se Bohu, popadl pokrývku svého lože, lidově zvanou duchnu (v 

jiném překladu postel s nebesy, viz Petr, 1931a), na níž si lehli spolu se svou ženou a plavali 
na ní jako na lodičce, třebaže ne tak bezpečně, bezmála půl míle, a tak připluli až k 
okrouhlickému mlýnu, kde se v jednom rohu ze strany skály nakupily klády a stromy z polí, po 
nichž – nikoliv bez zbožných vzdechů – spolu s manželkou krok za krokem vystoupali na 
pevnou zem, takže oba unikli smrti. Mám to přímo z jejich vlastních úst – a on potom kleče na 
kolenou vzdával Bohu nekonečné díky. (Annales Nostri). Okrouhlický mlýn byl poškozen: 
„Na Okrouhlici dosahovala voda až k zámecké zahradě. Zničila mlýnská složení a pobořila 
několik stavení u řeky. Části mostu se prý podařilo včas vytáhnout na břeh, ale stoupající 
voda je vzala a odnesla po proudu. ", (John, 1996). K panství Okrouhlice patřila obec asi 
vůbec nejhůře postižená - Babice, kterou Hammerschmid (1723) asi omylem označil za 
Svabitz. 
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Obr. 10. Okrouhlice, zámek se zahradou místní mlýn (červeně), kde vznikla bariéra z naplaveného 
materiálu a hnědě most, který byl odplaven. 

 

Mlýn v Dobré a ve Světlé nad Sázavou 

Majiteli panství Světlá nad Sázavou byl v době povodně Karel hrabě z Pöttingu (1680-1755). 

Hammersmid uvedl, že: „Ve Světlé byly odneseny panský statek, dobytek, pivovar, mlýn, most 
a mnoho domů. Na zámku voda vystoupila až do prvního patra a utopilo se osm znamenitých 
koní.“, (Hammerschid, 1727). Poničené objekty statku a pivovaru byly vedle zámku, voda 
vystoupila nejméně 4 m nad úroveň terénu (obr. 11). Tehdejší zámek byl výsledkem 
přestavby původní tvrze (r. 1567) a přístavba za Vernierů (1668-1698), která připojila barokní 
východní křídlo (Janů, 2002). Dnešní vzhled je ale ve značné míře dán přestavbou r. 1725 a 
z r. 1820.  

 
Obr. 11. Světlá nad Sázavou, levý břeh: zaplavený dvorec, pivovar a areál zámku, pravý břeh: 
odplavený mlýn, špitál a kolem něj zcela zničená čtvrť Pách (původně byla rozsáhlejší). 

 O zničení mlýna v Dobré hovoří nepřímo matrika zemřelých: „Anno 1714 Při tý nešťastný, 
nenadálý a nikdy neslýchaný povodni …Pohřben jest… item z Dobrý mlynář 56 let starší a s 
ním jiný z Babic v jeho stáří, oba odpočívají u svatého Jana neb u Božích muk ... a jeden syn 

dobrskýho mlynáře věku svého přes 40 let [otec a syn??] …“, (matrika zemřelých Světlá nad 
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Sázavou). Podrobný záznam matriky doplňuje seznam dalších utonulých. Celkem byly na 

panství Světlá zničeny pravděpodobně dva mlýny: městský mlýn a mlýn v Dobré. 
 

Mlýny v Ledči nad Sázavou a Chřenovicích 

Majitelem panství Ledeč byly od r. 1677 Thunové, konkrétněji v r. 1714 kněžna Eleonora 
Barbora z Liechtensteinu roz. hraběnka z Thunu (1661-1723). Nad městem stávaly dříve 
údajně hamry, část města Hamry, kde se nalézal již jen vodní mlýn. Přímo ve městě jsou 
dodnes dva mlýny na levém břehu (obr. 12). K uvedeným mlýnům musíme připočítat ještě 
papírnu na tzv. Podole. K panství Ledeč patřily koncem 18. století ještě dva mlýny 
v Chřenovicích. 

  

 
Obr. 12. Ledeč nad Sázavou. Horní a dolní mlýn vyznačeny červeně, Předpokládané zatopené území 
(transparentní hnědá) zasáhlo většinu náměstí.  

Oba dva mlýny v Ledči nad Sázavou musely být ze všech stran obklopeny vodou, která u 
horního mlýna zničila i děkanství (Novina truchlivá, 1714). Za dolním mlýnem bylo zatopeno 
celé náměstí (obr. 12), takže není pochyb o velkých škodách na obou mlýnech.  

Zatímco Hammerschmid udává jen dobu, kdy povodeň zasáhla Ledeč: „V Ledči kolem 

půlnoci byla polovina města zatopena i s lidmi a odnesena.“, podrobnější je havlíčkobrodský 
Jelínek, který uvádí stručně hlavní škody souhrnem: „…, v městě Ledči lidí od vody vzatých a 
utopených 20 osob, It[em] něco domův pobrala a ostatek pobořených téměř (prej) za půl 
města“. Matrika zemřelých (Matrika Ledeč nad Sázavou) potvrzuje počet utonulých ale 

podává informaci i vodních mlýnech : „…V dolejším mlejně vandrovní tovaryš. 
V Křenouským [Chřenovickém] mlejně Mlynář Matěj Diviš, manželka jeho Mariana, syn 
jejich Antonín, dcera jejich Magdalena, pasák u téhož mlynáře Pavel syn Rozkův“, (Matrika 

zemřelých Ledče nad Sázavou). Úvodní latinský text v matrice hovoří navíc o nalezení tří 
osob u Rozinovic mlýna „Mola Rozinovitz“, ale o jaký mlýn šlo se nepodařilo zjistit. Snad šlo 
o dolní papírnu na Podole. Zničen byl i kostel, nad jehož vítězným obloukem zanechala 
kněžna Eleonora Barbora nápis (dodnes dochovaný) o jeho rekonstrukci: „Tento chrám Boží 
skrze vody skoro zřícený vroucností vysoce urozené kněžny Eleonory z Lichtenštejna k tomu 

křtaltu [původnímu stavu či podobě] jest navrácen“, Pleva (1997). Pokud jde o mlýn 
v Chřenovicích, pak koncem 17. století byly v Chřenovicích zřejmě dva mlýny (na I. voj. 
mapování oba chybí). Mlýn Hromačovský koupil Václav Vlk a naposledy byl na něm zmíněn 
Petr Vlk. Klemepera (2001) i Pleva (2005) se domnívají, že zanikl v souvislosti s povodní a 
uvádějí, že dolní Chřenovický mlýn byl vrchností opraven (není ale jasné kdy: před či po 
povodni?) a byl sem dosazen Matěj Diviš (!), (Pleva, 2005; Klempera, 2001). Matěj Diviš je 
ale uveden v matrice mezi utopenými, utopili se i jeho děti, manželka i jeho pasák. Protože 
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jde asi o stejnou osobu, zpráva se vztahuje asi k rekonstrukci mlýna dříve před r. 1714. V r. 
1773 je na mlýně uváděn Matěj Růžička. 

Další tři mlýny patřily r. 1714 k panství Dolní Kralovice (majitelem panství byl zřejmě 
Jan Leopold Donát z Trautsonu a Falkenštejna) a Vlastějovice. Mlýn a později hamr 
v Budčicích, podle všeho v době povodně existoval. V 18. století ale končí provoz hamru 
v obci Hammerstadt čili dnes Vlastějovice, a je přesunut právě do Budčic. První zpráva o 
mlýně v Březině se vztahuje až k r. 1750, (Pleva, 2005). Můžeme tedy předpokládat 

poškození hamru v Budčicích. 
 

Mlýny ve Zruči n. Sázavou a mlýn Chabeřický  
O mlýnech ve Zruči najdeme zmínku v povodňové písni: „Hamry, mlejny bez meškání 
městečko Zruč v nenadání, mosty všecky jim pobrala, ničehož nelitovala“, (Novina velmi 

strašlivá, 1714). Kterých hamrů či mlýnů se to týkalo, můžeme spekulovat. Šlo o mlýn Buda, 
případně potoční mlýn přímo ve Zruči n. S.? Jisté je, že stržen byl až mlýn chabeřický (viz 
dále). Nejpodrobnějším zdrojem pro Zruč nad Sázavou je matrika zemřelých s připojeným 
komentářem k povodni, soupisem v místě utonulých, mimo to zmiňuje následující: „a jinych 

neznámých tiela nalezena. Pravi se býti brannyho (rozumiej vrátneho) przi mostě Ledeczkym 
a manželky jeho, tež jednoho mladence, nepochybnie mlynarzske ho towarysse a ta tiela ležeji 
przi Chrammě Páně zručskym Sv. Krziže naležitie krzestansky pochowana, za kterýchžto 
dusse Mssy swatou sem sloužil. Norbert Ferdinand Schop, plebán“.  

Mlynářského tovaryše zjevně nikdo neznal, nebyl asi z blízkého mlýna Buda a asi ani 
z Březiny. Mohl to být ovšem ten tak problematický Matěj Diviš z Chřenovického mlýna, 
nebo tovaryš z Dolního mlýna v Ledči nad Sázavou (viz zmínka v předchozí kapitole). 
 

 
Obr. 13. Felix Zástěra, Pelíškův most 1753. 

 

Kácov, Pelíškův most a Český Šternberk 

Kácov se nachází ještě nad soutokem Sázavy s Blanicí a je posledním místem, kde je přesně 
popsána výška vody: „1. srpna neslýchaná povodeň nastala… Zde v Kácově 2 lidé utopení 
jsau pochowáni. Sem při Kácově hodinu z půlnoci přiwalila se a topila 11 loket weyšky na 
Mleyně, na faru do spodniho pokoje přišla. Farní chlévy, chalupu přívozného, valchu, pylu 
wzala, též ten silný vysoký Pelíšků Most, když plawal w celosti Chaberský[Chabeřický] Mleyn 

porazil [poznámka: Chabeřický mlýn plaval vcelku a strhl most, ne naopak, jak lze zprávu 
také číst], nesčíslných škod tato povodeň gest způsobila, i zde taky obecní dům (či dvůr) 
zruynýrovala“.  

 



281 

 

 
Obr. 12. Pila, přívoz, mlýn a fara v Kácově. 

Předpokládáme, že doložená výška (11 loket=650 cm) vody se vztahuje k zámeckému mlýnu, 
který existoval přinejmenším již r. 1680 (Pleva, 2005). Na Malé straně stával druhý mlýn, 
později po r. 1727 papírna (DVM jako Šindýlkův mlýn). Protože dobová zpráva z r. 1714 
nepovažuje za nutné rozlišovat mezi levobřežním a pravobřežním mlýnem, předpokládáme, 
že zničená pila stávala na místě Šindýlkova mlýnu (DVM Šindýlkův mlýn). Panství Kácov se 
dostalo v r. 1711, krátce před povodní do vlastnictví Karla Jáchyma Bredy (1663-1740), nebyl 

ale oblíben: „Běda, běda koupil nás Breda“, se traduje prý v Kácově (Pleva, 2005). V kronice 

Kácova zmíněný stržený Chabeřický mlýn musel proplout ostrými meandry kolem Soutic, 
Mařanova mlýna, Podsadovského mlýna (podle Plevy, 2007 připomínán již r. 1712), proplul 
bezpečně Kácovem (kde tehdy nebyl most), minul Pelíškův mlýn a prorazil Pelíškův most. 
Snad se dostal i dále a plul dál směrem k Mazourovu mlýnu (v té době vlastnila Mazourova 
rodina), mlýnu Soběšíně (první zmínka 1701, mlynář Jan a později František Krupička) a 
k mlýnu v Českém Šternberku (1714-1748 uváděn jako panský mlýn o jednom složení). 
Všechny jmenované mlýny podle dat, které uvádí (Pleva, 2005) v této oblasti stály a musely 
být jistě poškozeny, důkaz o tom ale nemáme.  
 

Rataje a Ledečko 

Posledním z mlýnů, který byl evidentně zcela zničen, je mlýn v Ledečku. Obec Ledečko 
patřilo k panství Rataje nad Sázavou, které získali r. 1713 Kinští. Václav Norbert Oktavián 
hrabě Kinský z Vchynic a Tetova (1642-1719) 16. října 1713 prodal mlýn v Ledečku: „Janu 

Svobodovi a jeho dětem a budoucím za 200 kop grošů míšeňských“ (jedna kopa po 1 zlatém a 
10 krejcarech), (Klempera, 2001). Mlýn měl jedno složení a 3 stoupy. Zkáza mlýna plyne 
z nové kupní smlouvy na nově postavený mlýn (namísto povodní zničeného) podepsané 26. 

srpna 1717 v Ratajích s mlýnem v Ledečku po cestě, která podstatně zkracuje oblouk Sázavy. 
Nový mlýn měl opět 1 složení, 3 stoupy, 3 strychy pozemků, zahradu a louky „pod 3 vozy 

sena“. Nový či staronový majitel mlýna Jan Svoboda tedy při povodni nezahynul. V blízkosti 
byly ještě dva další mlýny: Kuchelník a Dolní ratajský mlýn (obr. 14). 
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Obr. 14. Mlýny na panství Rataje n. S. 

Dolní mlýn v Ratajích má být mnohem mladší než mlýn v Ledečku, první zmínky o něm jsou 
až v r. 1737, kdy Oktavián Kinský prodal mlýn za 300 kop míšeňských Václavu 
Tobiášovskému. Spojení Rataje a mlýna v Ledečku po cestě vyplývá z obr. 14. Spojení 
s mlýnem v Kuchelníku bylo původně asi komplikovanější. Kuchelník prodal Kinský Václavu 
Sezimovi jeho dětem a dědicům také r. 1713 za 300 kop míšeňských. Mlýn měl dvě složením, 
3 stoupy 6 korců 4 věrtele polí. V r. 1731 byl mlynářem Jiří Svoboda, (Klempera, 2001). 

Poškození Kuchelníku je pravděpodobné, existence Dolního mlýna v Ratajích není ale v r. 

1714 zcela jistá. 
 

Závěr 

Pokud shrneme všechny získané informace a odvozené představy, které plynou 
z interpretovaných záznamů kronikářů (obr. 15 a tab. 1), můžeme konstatovat, že bylo 

zničeno nebo poškozeno přinejmenším 32 mlýnů. Přesná lokalizace je uvedena u 
poškozených či zničených mlýnů v případě mlýna Papírna, Prostředního mlýna ve Žďáru, 
mlýna dolního Šlapánovského, mlýna v Mírovce, Perknovského mlýna, mlýna v Okrouhlici, 

mlýna v Dobré, mlýna ve Světlé nad Sázavou, Dolního mlýna v Ledči nad Sázavou, 
Chřenovického (Divišovického i Hromačovského), mlýna v Chabeřicích a mlýna v Ledečku, 
tedy v 14 případech. Jen výčtem jsou popsány škody na mlýnech a hamrech na panství Polná-

Přibyslav (9 objektů), Pohled (3 objekty) a Havlíčkův Brod (5 objektů kromě již dvou přesně 
určených), což je dalších 18 objektů, tedy celkem 32 objektů. Pokud jde o hamry kláštera ve 
Žďáru, byl zničen určitě jeden, poškozeno mohlo být až 8 objektů, tedy celkem 40 objektů. 
Z toho počtu z větší části zničené byly mlýny Papírna, neurčený hamr (Gabriel?), 7 mlýnů 
patřících Havlíčkovu Brodu, mlýn v Chabeřicích a mlýn v Ledečku, tedy 11 objektů.  

Pokud jde o utopené osoby na mlýnech, nejpostiženější byl mlýn Papírna (cca 10 
utopených), Chřenovický (5), Doberský (2), Dolní Ledečský (1) což je úhrnem cca 18 osob. 
Nevíme, zda k nim přičíst utopeného mlynářské tovaryše nalezeného v e Zruči n. S. V té 
souvislosti stojí za zmínku, že Frendlův Hamr, Pekelský mlýn a neidentifikovaný Rozinovic 
mlýn pod Ledčí n. S. jsou zmiňovány v souvislosti s osudy utopených, či nalezením 
utopených. Mlýn v Okrouhlici je naopak zmíněn v souvislosti se záchranou dvou osob. Výška 
vody je určena přesně u mlýna Papírna a mlýna v Kácově. Zničené a poškozené mlýny byly 
zřejmě většinou obnoveny, příkladem je mlýn v Ledečku, obnovený majitelem panství r. 1717 
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a pravděpodobně dolní mlýn v Chřenovicích. Naopak druhý, Hromačovský mlýn 
v Chřenovicích pravděpodobně zanikl při téže povodni, obnoven nebyl. Na obnovu mlýna po 
povodni ukazují snad okolnosti v případě Malého Štukhejlovského mlýna. 

To znamená, že přinejmenším po Světlou nad Sázavou byly poškozeny nebo zničeny 
s největší pravděpodobností všechny objekty hamrů a mlýnů. Nejistota u některých objektů 
vzrůstá dál na středním toku pod soutokem Sázavy s Želivkou a s Blanicí. 
  

 

Obr. 15. Celkový přehled hamrů a mlýnů, které se pravděpodobně v r. 1714 na Sázavě nacházely a 
objekty, které byly stržené. 

Tab. 1. Přehled zničených, identifikovaných, nebo existujících mlýnů na Sázavě po Ledečko. 
Obec, objekt mlýna, či hamru 1714 Popis poškození Č. 
Polnička, Vysoká pec Ex. Poškozen (pravděpodobně) 1 

Polnička, Gabrielův hamr Ex. Zřejmě zničen (pravděpodobně) 2* 

Polnička, druhý hamr Ex. Zřejmě zničen (pravděpodobně) 3 

Polnička, Hladíkův mlýn ? ? 4 

Klášter, mlýn papírna Ex. Zničen, víc než 8 utopených 5* 

Tálský mlýn či pila ? ? 6 

Žďár n. S., Prostřední mlýn Ex. Poškozen (vantroky, stodola) 7 

Žďár n. S., Hamrmýl Ex. Poškozen (pravděpodobně) 8 

Hamry, Fiklův hamr Ex. Poškození (pravděpodobně) 9 

Hamry, Frendlův hamr  Ex. Poškození (velmi pravděpodobně) 10 

 
Najdek, Najdecký hamr Ex. Poškozen (pravděpodobně) 11 

Šlakamry, Šlakhamr [Brdíčkův] Ex. Poškození? 12 

Sázava, Pekelský mlýn (dřív hamr) Ex. Poškozen (identifikovaný č. 1) 1 
Sázava, Janáčkův mlýn (dřív hamr) Ex. Poškozen (identifikovaný č. 2) 2 

Sázava, Špinarův mlýn  Ex. Poškozen (identifikovaný č. 3) 3 

Nížkov, Červený mlýn Ex. Poškozen (identifikovaný č. 4) 4 

Poříč, mlýn poříčský Ex.? Poškozen (identifikovaný č. 5) 5 

Přibyslav, Luční mlýn Ex. Poškozen (identifikovaný č. 6) 6 

Přibyslav, Čejkův mlýn  Ex. Poškozen (identifikovaný č. 7) 7 

Malý Štukhejlský mlýn  Ex.? Poškozen (identifikovaný č. 8) 8 

Ronov, mlýn Ex.? Poškozen (identifikovaný č. 9) 9 



284 

 

Pohled, Malý mlýn Ex.? Poškozen (identifikovaný č. 1) 1 
Pohled, Zámecký mlýn Ex.? Poškozen (identifikovaný č. 2) 2 

Pohl. Dvořáci, Hamr Ex. Poškozen (identifikovaný č. 3) 3 

Termesivy, Trkolov Ex. Poškozen (identifikovaný č. 1) 1 
Dolní šlapánovský (Šlap.) Ex. Zničen  2 

Rosendorfský mlýn (Šlap.) [Traplův] Ex. Poškozen (identifikovaný č. 2), HB3 3 

Havl. Brod., Štukejlovský Ex. Poškozen (identifikovaný č. 3), HB4 4 

Havl. Brod, Valšička (Cih.p.) Ex. Zřejmě mimo zaplavené území 5 

Havl. Brod, Malý m. Ex. Poškozen (nelze vyloučit) 6 

Havl. Brod, Obecní mlýn (na valech) Ex. Poškozen (identifikovaný č. 4) 7 

Havl. Brod. Chybovský mlýn (Žab.) Ex. Poškozen (nelze vyloučit) 8 

Okr. Dvořáci, Velká valcha čp. 74 Ex. Poškozen (identifikovaný č. 5) 9 

Perknov, Perkovský mlýn, čp. 9 Ex. Zničen 10 

Okrouhlice, Okrouhlický mlýn, čp. 19 Ex. Zničen či poškozen 1 

Dobrá, mlýn, čp. 22 Ex. Asi poškozen či zničen  1 
Světlá n. S., Světelský mlýn, čp. 12 Ex. Zničen 2 

Smrčná čp. 5 ? ? 3 

Ledeč n. S., Horní mlýn, čp. 147 Ex. Poškozen, (pravděpodobně) 1 
Ledeč. n. S., Dolní mlýn, čp. 56 Ex. Poškozen, (pravděpodobně) 2 

Ledeč n. S., Papírna Bohumilce čp. 13-14 Ex. Poškozen, (pravděpodobně) 3 

Chřenovice, Hromačovský mlýn Ex. Zničen (pravděpodobně) 4 

Chřenovice, Cřenovický mlýn, čp. 30 Ex. Zničen (pravděpodobně) utopených, L5 5 

Budčice, mlýn, či hamr čp. 9 Ex. Poškozen, (pravděpodobně) 1 
Mlýn Březina čp. 5 ? ? 2 

Horka, mlýn Buda, čp. 10 ? ? 3 

Zruč n. S., potoční mlýn ? ? 4 

Chabeřice, čp. 18 Ex. Zničen 5 

Mařanův mlýn ? ? 6 

Podsadovský mlýn Ex. ? 7 

 

Obec, objekt mlýna či hamru 1714 Popis poškození  
Pelíškův most, mlýn Ex. Poškozen, (pravděpodobně) 1 
Kácov, podzámecký mlýn Ex. Poškozen, (pravděpodobně) 2 

Kácov, mlýn pravobřežní Ex. Poškozen, pila zničena 3 

Soběšín, Mazourův mlýn čp. 23. Ex. ? 1 
Soběšín, mlýn č. 22 Ex. ? 2 

Český Šternberk, Emauzský mlýn. č. 
35 

Ex. ? 3 

Poříčko ? ? 4 

Rataje n. S., mlýn čp. 17 ? ? 1 
Ledečko, Kuchelník čp. 128 Ex. Poškozen? 2 

Ledečko, Mlýn v Ledečku čp. 9 Ex. Zničen 3 

Ex.: mlýn v r. 1714 existoval, Ex?: pravděpodobně existoval, ?: nejistota. 

Poděkování PhDr. Mackovi ze SOkA v Havlíčkově Brodě, Mgr. Pavlu Rousovi z Muzea v 
Havlíčkově Brodě, Františku Procházkovi z Kácova, Jiřině Janatové ze Zruče n. S., Karlu 
Coufalovi z Vlastivědného spolku Světelsko ve Světlé n. S., Mgr. Heleně Hlouškové ze SOA 

Praha, Ivo Šulcovi ze SOkA Chrudim, paní Janě Lebedové a Mgr. Vojtěchu Vaňkovi Ph.D a 
PhDr. Janě Vaněčkové ze SOkA Kutná Hora. 
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 Za překlady latinských textů patří poděkování doc. PhDr. Luboru Kysučanovi, Ph.D 
z Univerzity Palackého v Olomouci. Podíl spoluautorů J. Munzara a S. Ondráčka byl 
realizován v rámci podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu geoniky AV ČR, 
v.v.i. (RVO: 68145535). 
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