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DOBOVÝ OPIS POVODNÍ
1725 a 1813 na Liptove
Správy o povodniach na hornom Váhu (Váh od prameňa po Liptovský Mikuláš)
sa zachovali od 16. storočia v kongregačných zápisniciach Liptovskej župy
a v ružomberských mestských protokoloch.
Podrobný opis historických povodní na Liptove môžeme nájsť v práci Churého (1968).
Spomína povodne v roku 1683 a 1713. Peter Vítek na stránkach venovaných dejinám
Liptova spomína povodeň v auguste 1725 (Vítek, a, b). V kronike obce Liptovská Kokava
v povodí rieky Belá sa spomína povodeň na Belej v toku 1790.
Za najväčšie povodne od roku 1500 považujeme tri augustové povodne:
z roku 1662, z roku 1725 a z roku 1813
V dôsledku záplav boli v minulosti po povodniach presťahované celé dediny, napr.
v povodí Belej obec Pribylina, obec Turany v povodí Váhu, alebo v povodí Popradu obec
Chalmová.

AUGUSTOVÁ POVODEŇ Z ROKU 1725
V povodí Váhu v horách výdatne pršalo 4. – 5. augusta. V Liptovskej Ondrašovej boli
počas povodne 5. augusta 1725 viaceré domy „vytrhnuté zo základov“. V Smrečanoch
museli ľudia 5. augusta opustiť svoje domy a vyliata Smrečianka vyplavila takmer sto
mŕtvol na miestnom cintoríne.

6 Zámok v Liptovskom Hrádku za povodne
v roku 1934 (Foto: http://www.grandcastle.
sk/hrad-a-kastiel/historia)

6 Záber požiarnej zbrojnice v Ondrašovej
(Liptovský Mikuláš), počas katastrofickej
povodne 29. 6. 1958

AUGUSTOVÁ POVODEŇ Z ROKU 1813
O príčinách povodne a o celkovej meteorologickej situácii v druhej polovici augusta roku
1813 na Liptove informuje správa župného fyzika (lekára) dr. Flittnera, ktorú predložil
župnej kongregácii začiatkom roku 1814.
„Večer 22. augusta sa obloha zatiahla oloveným tmavým mrakom. Na druhý deň ráno
začalo husto pršať. Dážď bol taký prudký, že dobre oblečený človek za štvrť hodiny úplne
premokol. Barometer 24. augusta okolo poludnia rapídne klesol a veštil búrku. Búrka
s dažďom bola taká silná“ – píše župný fyzik – „že doteraz niečo podobné nezažil, ani
nepočul. Neustále pršalo a vo večerných hodinách sa korytá potokov a riek naplnili až
po okraj, uprostred noci sa začali vylievať. V horských dedinách sa v pivniciach domov
začali objavovať štrbiny, ktoré vymlela voda. Výdatne pršalo aj nasledujúceho dňa
(25. augusta). Vyvrátilo tisíce stromov, medziiným aj mohutné lipy a vŕby. Rozbúrený
živel povytŕhal veľké osamelé stromy aj s koreňmi. Dážď však stále neprestával. Okolo
štvrtej hodiny poobede strašná búrka poľavila, pršalo však ďalej. Dul silný severný vietor.
Počasie sa začalo zlepšovať až k večeru. V noci pršalo síce naďalej, ale dážď už nebol
taký intenzívny a nemohol už nikoho ohroziť, pretože vodné toky sa čiastočne upokojili“.
Rieka Belá, ktorá mala v letných mesiacoch zvyčajne málo vody dosiahla v auguste
1813 šírku 100 siah (cca 190 metrov) a rozliala sa do viac ako 12 ramien. Na sútoku Belej
s Váhom pri Liptovskom Hrádku bol jej tok prudký a nezvyčajne hlboký. Ťažké následky
zanechala povodeň tiež v hraničných horách so Spišskou a Zvolenskou župou.
Následky povodne z 25. 8. 1813 na Liptove bolo možné pozorovať ešte po desiatich rokoch.
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