
O rybníčku Floriánku, velké vodě, strašlivé 

vichřici, starém mostu, nové silnici, neznámé 

nádrži a dalších zajímavostech 

 

 

 

Pro titulní obrázek, jehož autorkou je tradičně Mgr. Jitka Vávrová, jsem 
tentokrát zvolil téma, o němž jsem se (při nedostatku času na psaní) domníval, že 
výsledkem bude stručný, rychle vzniklý text. Jako obvykle jsem se mýlil, protože v 
průběhu sbírání informací se objevovaly nové a nové zajímavosti, jak už sám název 
dnešního článku v rubrice Historie napovídá. 

Nejdříve tedy popis titulní kresby: vznikla podle fotografie, jež zachycuje 
rybníček Floriánek v období povodně z léta roku 1927, která vytrhla jeho stavidla. 
Vidíme nepoškozenou hráz, vlastní konstrukce stavidel a přelivu je odnesena 
proudem vody několik desítek metrů a nachází se v popředí obrázku. Je vidět, že 
jedno stavidlo bylo maximálně vytažené, další dvě pole jsou ovšem spuštěná – pokud 
tomu tak bylo i v okamžiku havárie, dalo by se dedukovat, že na stoupající vodu 
reagoval majitel Floriánku vytažením jednoho stavidla, což se ukázalo jako 
nedostatečné – na vytažení dalších dvou polí už patrně nebyl čas nebo odvaha či 
došlo k jejich zablokování. 

Na obrázku je dále patrné údolí Jedovnického potoka zaplavené do šířky rozlitou 
vodou, napravo pak silnice na Brno lemovaná patníky, pěšinka od hráze Floriánku 
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nad levým břehem potoka 
– a zaujmou i výrazně 
odlesněné svahy (v 
porovnání s dneškem). 
Bývalý kronikář Alois 
Roudný ve svém 
strojopise z r. 1978 o 
povodni píše na str. 72: 
„Další povodeň již naši 
starší občané pamatují. V 
létě roku 1927 přišlo také 
několik bouří, že stav 
vody ve všech rybnících 
značně stoupal. Prvně 
opět povolil splav na 

Budkovaně (předtím r. 1885) a tím se velmi zvýšil stav vody v Olšovci. Voda 
odtékala z rybníka na všech stranách, hlavně přes hráz u pily, a hráz začala 
podemílat. Je zapsáno, že bylo štěstím, že na hrázi bylo množství klád, které byly 
rozhozeny po hrázi, a síla vody se valila přes ně, ale nemohla již škodit hrázi. 
Množství vody nevydržela hráz Dymáku, která se protrhla, a velkým otvorem se 
valila voda přes mlýn do Floriánku, kde vytrhla stavidla. Dále dravému živlu 
nestálo nic v cestě. Voda na dolní pile odnášela nařezaná prkna, kterými se 
zatarasil odtok v Propadání. Na pomoc muselo být povoláno vojsko, protože značná 
část údolí byla pod vodou.“ 

Pokud se vrátíme k líčení povodně v úvodním textu, jisté pochyby budí popis 
vody valící se přes hráz Olšovce – koruna hráze je totiž položena výše, než prostor 
dnešního fotbalového hřiště, které tvoří přirozený povodňový odtok k bývalému 
Podvorskému rybníku. Asi šlo o důsledek záplavové vlny po destrukci přelivu 
Budkovanu. A za připomenutí stojí i publikace Průvodce do moravských jeskyň od 
Dr. Martina Kříže a Floriána Koudelky. Její 2. díl, věnovaný mj. Jedovnicku, vyšel r. 
1902 vydáním Parního grafi ckého ústavu družstva knihtiskárny v Hranicích. Na str. 
19 najdeme kapitolu „IV. O katastrofě, která hrozí průmyslovým závodům u 
Jedovnic a městysi samotnému.“ M. Kříž zde dokumentuje nadmořské výšky okolí a 
popisuje katastrofický scénář ucpání odtoku jedovnických vod v Rudickém 
propadání. Krok za krokem popisuje, jak by pod vodou zmizel postupně dolní mlýn, 
dolní pila, Julinkův mlýn, jak by byla zaplavena i horní pila pod Olšovcem, obrovské 
jezero od propadání by se spojilo s Olšovcem, dále zaplavilo část městečka a prostor 
bývalého Podvorského rybníka. Inu… 

Vraťme se ale k Floriánku. A. Roudný na str. 34 stručně konstatuje: „Několik 
století jsou jistě staré i rybníky Dymák o rozloze 74 arů a Floriánek. Neznáme 
ovšem dobu jejich založení, známe však účel, kterému sloužily. Jejich voda sloužila 
jako energie k pohonu mlýnů a hutí, protože v dřívějších dobách jiného pohonu 
neznali.“ 
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Starohrabě Hugo František 

Vzácný snímek existujícího Floriánku, patrně období mezi světovými válkami; výřez 
z panoramatické pohlednice „Pohled na Propadání s okolím“ z edice F. Kocmana, Jedovnice 

 

Pokud jde o Dymák, zdá se, že od svého vzniku (zřejmě již ve 13. či 14. století) 
opravdu sloužil jako nádrž pro mlýn pod jeho hrází, v minulosti však navíc plnil i 
úlohu loviště pro nepoměrně větší rybník Podvorský – z tohoto tzv. Velkého rybníka 
se ryby vypouštěly dřevěným potrubím do Malého rybníka (Dymáku) a teprve zde se 
vylovily. Těžko dnes rozhodnout, který účel byl pro jeho zřízení rozhodující. 

Oproti tomu Floriánek je zjevně až „moderní“ 
stavbou, vzniklou pro potřeby jedovnické hutě tzv. 
Hugonovy. Huť nesla jméno po starohraběti Hugo 
Františku Salm-Reifferscheidtovi (1776-1836), ale byla 
starší. Vznikla už „za Rogendorfů“, r. 1746, i když 
iniciátorem její výstavby byl nepochybně Hugonův 
dědeček, první rájecký Salm, Antonín Karel (1720-1769), 
který byl mj. vychovatelem budoucího císaře Josefa II. 
Antonín Karel se totiž roku 1743 oženil s Rafaelou z 
Rogendorfu a skrze její věno získal menšinový podíl na 
rájeckém panství (většinovým vlastníkem byla ovdovělá 

Karolína hraběnka z Rogendorfu, matka Rafaely). 
Roku 1739 přišla pustošivá vichřice – A. Roudný k 

ní zmiňuje (str. 72): „Rok 1739 – přehnal se přes obec velký vichr, který strhl několik 
střech a způsobil velké škody na obytných staveních.“ A dále uvádí (str. 62-63): „Za 
hlavní důvod zřízení hutí jsou uváděny velké vichřice a bouře, které zdejší okolí 
provázely v roce 1739 a nadělaly velké škody v lesích, kde zničily množství stromů. 
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Císařský otisk mapy stabilního katastru z r. 1826 zachycuje jedovnickou huť (Gusswerk) a vodní 
nádrž na parcele č. 1224 – předchůdce Floriánku. 

Aby dřevo mohlo být na místě zužitkováno, bylo z něho v milířích páleno dřevěné 
uhlí, které sloužilo k tavení rudy. Vlastní huť k tavení byla zřízena v roce 1746. Nešlo 
o nějakou provozovnu větších rozměrů, spíše menších, která stála v místech dnešní 
spodní pily. Hlavní pohonnou energií byla voda, která z rybníčku Floriánku šla na 
vodní kolo. Pohyb byl přenášen na měchy, které foukaly vzduch do pece, 
podporovaly a urychlovaly vlastní tavení.“ 

Stejně hovoří i Jindřich Wankel v knize Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho 
minulosti (Vídeň 1882): „Za dvě léta po Rogendorfově smrti zřídil hrabě Antonín 
Salm vysokou pec u Jedovnic a hamr u Doubravice ke zpracování surového 
materiálu. Ve vrchnostenské přiznávací tabulce z roku 1750 se praví doslovně: 
Světoznámá velká větrná bouře z roku 1739 polámala ve většině lesa vysoké stromy, 
kde dnes pro množství polomů, které jsou už úplně shnilé, není možno ani projít, ani 
tu nemůže růst mladý les; z toho důvodu byl roku 1746 zřízen hamr u Doubravice a 
vysoká pec u Jedovnic, aby les byl zbaven polomů.“ Nutno dodat, že ve Wankelově 
textu je chyba, zmiňovaný Rogendorf – hrabě Karel Ludvík Josef – zemřel již r. 1737. 

Roku 1766 přikoupil Antonín Karel i blanenské panství, kde navázal na 
průmyslové aktivity hrabat Gellhornů – jedovnická huť se v dalších desetiletích stala 
součástí velkého podniku, blanenských železáren. 

 

 

Zdálo se být jasné, že Floriánek byl zřízen pro potřebu hutě už někdy při jejím 
vzniku. I když jsem měl mnohokrát před očima indikační skicu i císařský otisk mapy 
stabilního katastru (obojí z r. 1826) a viděl jsem tam vodní plochu v těsné blízkosti 
huti, automaticky jsem ji považoval za Floriánek. Až při psaní textu jsem si 
porovnáním staré mapy s dnešní realitou uvědomil, že na mapě z r. 1826 není 
zachycen Floriánek, ale jeho starší a menší předchůdce, vodní nádrž v těsné blízkosti 
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II. vojenské mapování z let 1836-52 stále zachycuje jen původní níže položenou nádrž, jižní cesta 
na Křtiny stále vedla brodem přes potok. 

III. vojenské mapování z let 1876-78 zachycuje  původní  nádrž i nový Floriánek,  jižní cesta na 
Křtiny již vede přes most. Svědčí to patrně o dočasné koexistenci obou nádrží. 

bývalé huti. O této nádrži nemá nikdo v Jedovnicích povědomí a neví o ní ani 
vlastivědná či odborná literatura. Je takřka jisté, že od ní musel vést nějaký náhon pro 
získání potřebného spádu k pohonu strojů hutě. V nezměněné podobě je tato nádrž 
na parcele č. 1224 zachycena i na katastrální mapě z r. 1848, která zaznamenávala 
změny oproti stavu z r. 1826. 

 

Lze z toho s jistotou dedukovat, že Floriánek byl zřízen až po r. 1848, vzhledem 
ke konstrukci tělesa hráze snad až po r. 1860, kdy se v našich zemích začalo s výrobou 
cementu. Důvodem byla bezpochyby modernizace hutě – Floriánek byl umístěn v 
poloze, kde bylo možno zadržet větší objem vody a především byl položen podstatně 
výše – tím bylo možno získat podstatně větší spád vody, než poskytovala původní 
nádrž, a tedy větší výkon strojů v huti. Nutnou investicí kromě zbudování hráze byla i 
stavba náhonu o délce asi 330 metrů. Trasa této zajímavé technické památky je 
zřetelná dodnes nad levým břehem potoka. Začíná štolou ve skále u okraje hráze 
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Náhon a první štola u hráze Floriánku 

Floriánku, pokračuje povrchovým korytem k 
další krátké štole a pak velmi dlouhým 
korytem k závěrečné třetí štole. Ta je nejdelší, 
odhaduji asi 60 metrů. Před vtokem do 
poslední štoly je zřetelné místo tzv. jalové 
výpusti z náhonu do Jedovnického potoka (na 
mapách Mühlbach – Mlýnský potok). 
Poslední štola má (na rozdíl od prvních dvou) 
zděnou kamennou klenbu, ústí ve velké 
opěrné zdi u cesty k domu č. 204 – odtud 
pokračovala pod kamenným tělesem cesty ke 
strojům hutě (a pozdější pily). Poslední štola 
je na dvou místech viditelně propadlá, stejně 
jako první dvě štoly je zavalená – podíl na tom 
mají kromě stáří a nestabilní skály zřejmě i 
otřesy z brněnské silnice.  

Pokud jde o brněnskou silnici, její 
původní trasa probíhala po dnešní Brněnské 
ulici kolem Julinkova mlýna, Salajny, prostoru 

dnešní čističky – a tam se větvila. V době sucha bylo možno použít kratší cestu přes 
brod, za vyššího stavu vody bylo nutné jet až k huti a teprve tam opustit údolí potoka. 
Úvoz staré cesty k brodu je dodnes vidět v místě odstavné plochy u silnice nad 
Floriánkem. Protože zřízením Floriánku zmizelo místo brodu pod jeho hladinou, byla 
– asi s jistým časovým odstupem – protažena původní cesta na Brno až ke konci 
Floriánku a tam byl vystavěn nový kamenný most k Salajně – v tomto místě předtím 
odbočovala i původní cesta k brodu, až sem dosahoval Floriánek. 

Tak vznikla nová trasa brněnské cesty, která sloužila téměř do 2. světové války. 
V roce 1935 nastala další, radikální úprava trasy. Kvůli výstavbě nového úseku silnice 
bylo třeba zavézt severní zátoku Dymáku, kterou se kdysi napojoval na Podvorský 
rybník, bylo nutno odtěžit část Kopce, aby vznikl prostor pro křižovatku, byl 
zbudován most přes hráz Dymáku, následovalo další odtěžení svahu či naopak 
vytvoření náspu až k místu kamenného mostu. Tehdy zřejmě při terénních úpravách 
zmizela i většina starobylé cesty k zatopenému brodu. Součástí stavby nové silnice 
bylo zřejmě i zřízení opěrné zídky, viditelné nad levým břehem Floriánku. 

A. Roudný k tomu zaznamenal (str. 20): „K dalšímu zlepšení v obci došlo v 
létech 1935–1937, kdy se začala výstavba nové silnice ve směru Brno – Sloup. V 
části u mlýna byla prováděna nová silnice tím, že byla prorážena stráň a zbudován 
nový most u rybníka Dymáku. Pro vybudování dostatečného rozcestí musela být 
odstraněna část kopce. Silnice přes obec byla rozšířena a vyrovnána. Pro ten účel 
musel být rozebrán i dům Josefa Kučery, číslo 30, který značně zasahoval do trasy 
nové silnice. Na náměstí vykáceny kaštany a přemístěna socha sv. Jana, která 
stávala v těsné blízkosti dosavadní silnice.“  

Původní dům č. 30 (proti odbočce ke kostelu) přesahoval do cesty, byl zbořen a 
nově vystavěn v zadní části parcely, na místě bývalé budovy je dnes předzahrádka. Od 
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Situační náčrt údolí Jedovnického potoka: 1 – dnešní křižovatka Brno – Blansko – Vyškov – 
Sloup; 2 – silnice na Blansko; 3 – silnice na náměstí, 4 – Kopec v místě odlámaného svahu; 5 – 
dnešní Brněnská ulice; 6 – domy č. 89 a 90 u potoka v r. 1826; 7 – Dymák včetně (dnes zaniklé) 
severní zátoky v r. 1826; 8 – přítok od Olšovce; 9 – prostor Julinkova mlýna č. 93; 10 – Salajna; 
11 – sjezd k násypce posypového materiálu; 12 – prostor dnešní čističky odpadních vod; 13 – 
vyústění úvozu bývalé cesty přes brod v místě dnešní odstavné plochy; 14 – místo bývalého 
kamenného mostu zničeného r. 1945; 15 – Floriánek v místě hráze; 16 – zaniklá starší nádrž; 17 
– volná plocha bývalé pily; 18 – prostor dnešního domu č. 204; 19 – prostor bývalé huti a dolní 
pily; 20 – prostor hájenky č. 205; 21 – křižovatka s litinovým křížem – spojení obou cest na Brno 
a Křtiny; 22 – cesta a tok k mlýnu č. 95; 23 – cesta do Rudice kolem Kolíbek; 24 – silnice na Brno 
zachovaná v původní trase; 25 – zaniklý úsek staré cesty s brodem přes potok (černě); 26 – 
přeložení cesty po vybudování Floriánku (zeleně); 27 - úsek nové brněnské silnice z let 1935-37 
přes Dymák (fialově); 28 – zaniklá původní cesta od Julinkova mlýna k pile pod hrází Olšovce 
včetně zaniklého brodu severně od Salajny; 29 – prostor bývalého Podvorského rybníka.  
Plnou čarou – dnešní cesty (tence) a silnice (tlustě); čárkovaně – zaniklé cesty; čerchovaně – 
potok. 

A. Roudného víme (str. 65), že nová silnice splnila účel jakési místní jedovnické 
Hladové zdi v době velké nezaměstnanosti (v r. 1930 zde žilo 1740 obyvatel): „Práce 
byla vždycky těžká, ale bylo dobře, dokud jí bylo dost. Ještě horší bylo, když se práce 
pro všechny nedostávalo. Taková situace nastala počátkem roku 1927, kdy se 
postupně začala projevovat nezaměstnanost, která vrcholila v hospodářské krizi. 
Není zpráv, kolik každým rokem bylo nezaměstnaných v obci. Až z roku 1934 je v 
kronice zpráva, že v průběhu roku bylo v obci 660 nezaměstnaných. V příštím roce 
se zaměstnanost zvýšila stavbou nové silnice přes obec. Přesto bylo v obci mnoho 
nezaměstnaných osob. Nejvíce v únoru, 221 osoba, nejméně v říjnu, 58 osob.“  

 

Místo kamenného mostu přes Jedovnický potok je dodnes jasně zřetelné 
z přerušených svodidel, které naznačují sjezd – dnes ovšem do potoka. Most byl 
zničen ustupujícími Němci v noci z 8. na 9. května 1945, stejně jako nový most přes 
Dymák a most přes přeliv Olšovce. Němci se snažili zabránit pronásledování vojsky 
od Brna, ta ovšem stejně sjela už u dolní pily a valila se dále na Blansko. Podle 
vzpomínek Ing. Kuby šlo převážně o vojsko s koňskými povozy, patrně o Rumuny. 
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Most přes Jedovnický potok u jeho vtoku do Floriánku,  pohled k Jedovnicím. Vzhledem 
k existenci nové brněnské silnice byla fotografie pořízena zřejmě mezi lety 1937 a 1945. Je vidět 
nástavba (oprava) kamenného mostu o „zábradlí“. 

Most po zničení Němci r. 1945. 

Objevili se odpoledne 9. května, o něco později, než ruský proud od Kotvrdovic. Podle 
Ing. Felixe Kuby (jemuž děkuji za četné informace) se vyhození mostů plánovalo už v 
dubnu 1945, kdy byly vykopány jámy pro nálože, ale ty pak byly zase zaházeny. Podle 
neověřené a tedy nespolehlivé informace se na likvidaci mostů mohla podílet 
iniciativa jednoho místního občana, který navštívil německého velitele s prosbou, aby 
vzhledem ke konci války byly mosty ušetřeny – reakce byla rychlá a přesně opačná… 

Jsou dochovány dvě fotografie tohoto mostu – první ve směru k Jedovnicím 
před zničením, druhá z r. 1945 ve směru od Jedovnic po zničení. Most již nebyl nikdy 
obnoven, i když podle vzpomínek mého otce byl alespoň provizorně opraven coby 

dřevěný most – do opravy 
dnešního mostu přes Dymák. 

U sjezdu na Salajnu je 
vidět i odbočku k betonovým 
pilířům pod silnicí – jde ale o 
relativně moderní záležitost, 
pozůstatek násypky materiálu 
pro zimní údržbu silnic.  

Vrátíme-li se k Floriánku 
– je tedy poměrně mladým 
rybníkem. Jeho zřízení 
znamenalo zánik starší 
dolnější nádrže, jež zmizela 
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Stav hráze Floriánku roku 2014 – vlevo vtok do štoly, 
uprostřed otvor po stavidlech… 

beze stopy. Po povodni v roce 1927 byl Floriánek opraven a sloužil svému účelu až 
někdy do r. 1950, poháněl vodní stroje dolní pily B. F. Julinek (byly zde ale i stroje 
parní). Až po znárodnění, zhruba v letech 1950–53 nový státní provozovatel vyřadil 
vodní i parní pohony a nahradil je pohony elektrickými – tím přestal být náhon 
udržován. Samotný Floriánek po ztrátě průmyslové funkce sloužil dál jako opravdový 
rybník sportovním rybářům (tj. k chytání na udici). 

Bohužel, nedostatečná údržba vedla ke zrezivění a zhroucení konstrukce 
stavidel, od té doby je Floriánek pustý. Pamětníci udávali toto zpustnutí v širokém 
rozptylu let 1950-1985. Protože A. Roudný v r. 1978 píše o Floriánku jako o 
existujícím, jeho zánik lze asi datovat do let 1980-1985. 

O Floriánku se jako o existujícím mluví na informačních tabulích naučné stezky 
kolem jedovnických rybníků k propadání – ta vznikla z popudu CHKO Moravský 

kras, ale přesný rok se mi 
nepodařilo zjistit (orientačně 1977-
1989). O Floriánku jsou na nich dvě 
krátké věty: Plochou mnohem 
menší (než Olšovec a budkovanské 
rybníky – poznámka JP) jsou 
rybníky Dymák a především 
Floriánek… Floriánek není 
z rybářského hlediska využíván.“ 

V roce 1996 nechala obec 
zpracovat projekt Revitalizační 
opatření na Jedovnickém potoce – 

Obnova nádrže Floriánek, datován 
je do prosince 1996. Ještě v roce 
1998 probíhalo správní řízení a 

další jednání, ale v r. 1999 se celý projekt zastavil, důvodem byla nedohoda vlastníků 
(restituentů). 

Na závěr připojím vzpomínku dalšího z pamětníků, pana Václava Sedláka z č. 
314, který byl jedním z iniciátorů projektu obnovy: „Devastace rybníku probíhala 
postupně. Moje teta měla pozemek vedle hráze rybníka pronajatý od pana Julinka – 
jedná se o pozemek naproti přečerpávací stanici rudického propadání. Dnes tam 
pěstují nějaké listnáče. Chodil jsem jí tam koncem padesátých let pomáhat. V té době 
byl rybník funkční. Myslím, že tam i chytali rybáři na udici. Pamatuji si, že se tam 
také chodil koupat kluci z Chaloupek. Byl to pro mne krásný kout, kde jsem prožil 
kus svého mládí.“ 

Nejen Floriánek, ale celé údolí Jedovnického potoka – kdysi prosperující 
„průmyslová zóna“ Jedovnic – je dnes změněno k nepoznání. Co bude v budoucnu, 
ukáže čas… 

Josef Plch 
 

In: Jedovnický zpravodaj 3-4 / 2014, březen-duben. Oproti textu, který vyšel ve 
zpravodaji, byl doplněn text i obrázky a byla upravena situační mapka. 
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Vlevo: konstrukce stavidel Floriánku, nahoře začátek náhonu a vtok do první štoly. Vpravo: výtok 
z první štoly a pokračování náhonu. 

Vlevo: Vtok do druhé štoly, nalevo pěšina lemující trasu náhonu, vlevo uprostřed je vidět 
Jedovnický potok.  Vpravo: výtok ze druhé  štoly a pokračování náhonu. 

Stav roku 2014 
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Vlevo: Náhon s pěšinou mezi druhou a třetí štolou. Vpravo: místo jalové výpusti náhonu a vtok do 
třetí, poslední štoly. 

Vlevo: Propadlý úsek třetí štoly s viditelnou klenbou. Vpravo: opěrná zeď bývalé huti, dole ústí 
třetí štoly – náhon pokračoval pod cestou (cesta zde vede po kamenném mostku). 
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Vpravo silnice od hájenky č. 205 k Jedovnicím, v popředí odstavná plocha, uprostřed úvoz zaniklé 
cesty sestupující k brodu. Pohled směrem k Jedovnicím. Fotografie byla pořízena  roku 2006, dnes 
je hranice odstavné plochy a úvozu oplocena. 

Místo bývalého kamenného mostu, zničeného Němci roku 1945, pohled směrem k Jedovnicícm. 
Přerušená svodidla dnešní silnice připomínají jeho polohu. Za korytem potoka a cestou je vidět 
stavbu čističky odpadních vod. 

 

 

 
 


