Rok 1911

Průtrž mračen a děsná povodeň
Dne 15. května 1911 odpoledne před třetí hodinou přicházela
bouřka od východu a několikrát nepatrně zahřmělo. Vedro a dusno
bylo veliké. Po 4. hodině začalo málo pršeti, později poněkud více a
byli jsme rádi, že přijde vláha, které bylo v nejvyšší míře potřebí.
V ½ 5 však srazily se dvě bouřky: jedna od jihu a druhá od severu
přímo nad obcí Krounou. Hromobití děsné; blesky sjížděly
nepřetržitě a po každém úderu lilo se jako z konve. V malé chvíli
potom přihrkla voda, poněvadž zasáhla nejen obec, nýbrž i lesy nad
ní.
Voda stoupala úžasně, téměř po vteřinách a po ½ metru
najednou, až konečně prostřední Krouná proměněna v moře pod
dravým přívalem. Ven jíti nebylo možno. Po 5. hod. dosáhla
povodeň výše největší a pak začala, a to dosti rychle opadávati,
když liják ustal. Následky povodně jsou ovšem děsné, nejhroznější
ovšem uprostřed obce.
Vylíčím postupně od horní Krouné počínajíc škody dolů.
Rybník p. Šmuka má stržený splav. Terasy a silnice jsou na četných
místech potrhány a horní most u Oboleckých č. 170 má podemleté
štuky, takže celý potok teče daleko pod štuky a za ně. Podzimkův
rybník jest u vtoku protržen a kamením zanesen, uprostřed jak voda
hnala z rybníka, jest vedle hráze tůně, nevíme ani jak hluboká.

U domu Haasova jest do polovice stržen splav a hráz domu na
dvou místech podemleta a balvany vytrhány. U pošty vzala
povodeň veliký kus zahrady a do pole ve vysoké hrázi si vymlela
nové řečiště. Nejděsněji však jsou postiženy domy: Čermákův,
Popelkův a Jos. Nekvindy dům i chalupa. V severním rohu domu J.
Nekvindy dosáhla voda (od dlažby chodníka měřeno) 211 cm. Okna
byla zaplavena v přízemí téměř celá a v zadní místnosti byla i
kamna pod vodou (185 cm). Ve dvoře bylo vody též as na 2 metry a
všecko dříví plavalo, byl ho plný dvůr. Polovici hlavních dveří voda
vzala, odnesla až ku mostu na císařskou silnici. Almara, která stála
na síni, plovala v síni po vodě. U Čermáků byla výška vody u krámu
zvenčí 1,41 m a voda tekla okny dovnitř; zaplaven byl celý krám asi
na 60-70 cm, zaplaveny pokoje, v dílně spadla pekárna, v které se
právě chléb pekl. U řezníka Popelky vyváděli krávu a již šla břichem
vodou. V chalupě Jos. Nekvindy (č. 9) v obou místnostech byla
voda 40-50 cm. Poněvadž průchod mostu byl plotem, dřívím a
trámci zatarasen, zvedla se voda, couvla a zaplavila celou přední
zahradu školní. Sklep ve škole byl plný vody do klenutí a chodba ku
sklepu se zřítila. Jednu chvíli šla voda 15 cm přes školní most a 20
cm přes Čermákův u císařské silnice.
To byly děsné okamžiky. Poněvadž vodu nemohl most
pojmouti, přerazila císařskou silnici a proudem tekla ku Kovářovým
a Odvárkovým. Dobytek ovšem ze všech čísel musel být ihned
vyveden a to řvaní dobytka a jekot rozbouřených spoust vod, to
bylo něco hrozného. Ty okamžiky se musí zažít, viděti, vylíčit je
naprosto jest nemožné!
U Daňků měli vodu v celém stavení, Kovář naproti škole vodu
ve chlévě i ve světnici, Odvárkovi taktéž. - Sodomkovi (Ambrož) a
Svobodovi (Beránek) sebrala voda zahrady, vyvrátila stromy
ovocné a odnesla, a tak to šlo po celé obci dolů. Tomáškové vzala
voda úly a včely se utopily. Dopodrobna všecky škody vylíčiti jest
věcí naprosto nemožnou. Do Otradova přes dolní Krounu nelze se
dostati, musí se přes Dvůr.
Nejstarší pamětníci podobné
katastrofy vůbec nepamatují a povodně
tak vysoké, dravé a hrozné snad vůbec
nebylo, pokud Krouná stojí. Průtrž
mračen řádila v Krouné, veliká voda
krupobití též ve Voldříši, v okolních
obcích buď málo pršelo neb docela nic.

Na celém hejtmanství byly stiženy jen tyto dvě obce.
Úroda polní v Krouné celkem neutrpěla. Na svazích ovšem
brala voda prsť a na polích při Humperkách na svazích vymlela
veliké jámy a prohlubně. Největším štěstím bylo však, že povodeň
přišla ve dne. Státi se tak v noci, bylo by se kolik lidí utopilo.
V Otradově udeřil při povodni blesk do stavení, které ihned
hořelo, a tak byla povodeň a požár najednou.
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Velká voda v Krouně v r. 2006

Tyto a další obrázky naleznete ve „Fotogalerii“ na str. 2 pod názvem: „Voda nadělala škody i
v Krouně a okolí 7. 8. – 8. 8. 2006“ a „Lokální záplavy sklepů v Krouně a okolí“

