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POVODENJ OKROG CELJA
junija 1954
Dne 4. in 5. junija 1954 je bila v okrajih Celjskem, šoštanjskem in
Krškem huda povodenjska katastrofa, ki je napravila ogromno škodo
in zahtevala tudi znatno število človeških žrtev. Yea LR Slovenija je
priskočila prizadetim okrajem na pomoč, pa tudi iz ostalih republik
Jugoslavije so pomagali, da se popravi škoda.
Člani Inštituta za geografijo Slovenske akademije znanosti in umetnosti so si koj po povodnji ogledali na samem mestu njene učinke,
Inštitut pa se je hkrati obrnil na svoje sodelavce, največ iz vrst celjskega odseka Geografskega društva Slovenije, s prošnjo za podrobnejša
poročila o posameznih poplavnih področjih. Poročila, ki jih je dokončno
redigiralo uredništvo »Geografskega vestnika«, so objavljena na koncu
razprave prof. Antona Melika, ki analizira geografske vzroke in učinke
povodnji v celoti.
Vzroki in učinki povodnji v geografski luči
Napisal Anton M e 1 i k

Povodenjska katastrofa 4.—5. junija je bila v marsičem zelo svojevrstna. 2e njen teritorialni obseg je vzbudil pozornost. Ni bila namreč
koncentrirana na visoke gorske kraje, kakor se pogosto dogaja, temveč
na predgorje, na nizko hribovje in njega podnožje, in sicer v pasu južno
od vznožja Pohorja ter od zgornje Mislinjske kotline ter jugovzhodno
od Šaleške doline proti ЈУ tja do Bizeljskega, a na zahod nekako do
spodnje Pake, do spodnje Savinjske doline in (io spodnje Savinje ter
do Save med Zidanim mostom in Krškim, medtem ko je proti vzhodu
bilo v porečju Dravinje že malo poplave, prav tako ob sotelskih pritokih nad Bistrico. Glavno poplavno ozemlje je bilo tedaj v področju
Hudinje, Frankolovskega potoka, Pirešice, do neke mere Ložnice, dalje
Voglajne, pa sotelske Bistrice ter levih pritokov najbolj spodnje Savinje in Save do Krškega.
Iz geografske razprostranjenosti povodenjskega ozemlja moremo
sklepati, da padavine, ki so povzročile poplave, niso bile povzročene
toliko z orografsko pogojenim vzponom zračnih mas, temveč jih je
očividno povzročil viharni in turbulentni stik različno težkih, različno
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toplih in različno z vlago napojenih zračnih mas, združen z izredno
naglim ter močnim dviganjem zraka. Vise to nam kaže, da ima razpored
izredno močnih padavin več skupnega z geografijo hudih neviht ter
zlasti z geografijo toče.
Te domneve in zaključke nam potrjujejo podatki o množini ter
razporedbi padavin v kritičnem času. Na kratko jih moremo karakterizirati tako-le:
Maj in začetek junija, to je bilo v območju Slovenije, še posebej
vzhodne, in tudi poplavnega ozemlja samega, Obdobje tako rekoč neprestanega dežja. V maju j e po podatkih Hidrometeorološke uprave
LRS padlo v Celju 158 mm dežja, v Velenju 159,2, v Rogaški Slatini
149,6 in v Mariboru 145,4 mm. Čeprav so to številke, ki močno prekašajo
šestnajstletni povpreček za leta 1925 do 1940 (v Celju in Velenju za
25.%, v Rogaški Slatini za 14'%, in v Mariboru za 26 %), same po sebi
še ne predstavljajo izredno velikih množin. Bolj usodna kot množina
padavin je bila njihova velika pogostnost in obilica oblačnih dni z
vlažnim ozračjem.
Spričo tega je bilo tudi izhlapevanje zelo slabotno, a zemlja docela
napojena z vlago. Vmes pa so bile padavine ponekod tudi že dotlej zelo
znatne. V območju hribov na zahod in sever od šaleške doline pa v
porečju Mislinje je bilo 10 do 14 dni pred junijsko katastrofo toliko
dežja, da so reke stopile čez bregove in poplavljale znatno bolj kakor
v dneh 4. in 5. junija. V celem pa je treba imeti pred očmi, da je znaten
vzrok velike povodenjske katastrofe okrog Celja in Vojnika ter na
Kozjanskem v dejstvu, da je bila zemlja od neprestanega deževja v
dotedanjem času popolnoma namočena in zaradi prevlade deževnega
ter oblačnega vremena brez možnosti zadostnega izhlapevanja ter
osušitve. Zemlja tedaj ni mogla sprejemati nove moče in prav takrat
je nastopila vremenska situacija, ki j e dala v izredno kratkem času
tako ogromno množino padavin. Najbolj prepričevalno nam to pove
meteorološki zapisek na Planini, v enem od krajev sredi povodenjskega
področja. Tam je začel dež zvečer o b 18, toda docela na rahlo. Liti je
začelo kakšne pol ure kesneje in je lilo potem dobri dve uri neprenehoma, a tudi kasneje v noči še močno. Od 18.30 do 20.49 j e padlo v
Planini nič manj ko 91 mm dežja, vsega skupaj do sedmih zjutraj
135 mm (podatek meteorološkega opazovalca na Planini, zapisal M.Šifrer). To je tipični nevihtni pojav: v teku dveh, treh ur so padle
enormne padavine. Padle so na zemljo, ki je bila že od poprej popolnoma namočena in zamočena. Ni čuda, da je morala nastopiti katastrofa.
Zemlja od te nove padavine ni mogla použiti prav ničesar, zato ni čuda,
da je voda kratkomalo planila navzdol po pobočjih v struge in po njih
dalje in čez bregove. Kakor vedno in povsod v takih situacijah, so se
v pobočjih trgali usadi in zemeljski plazovi so bili eden najbolj
množnih in značilnih spremljav silnih nalivov. Prav usadi se najraje
in najčešće prožijo, kadar je zemlja že vsa prepojena z vodo, pa pridejo nenadoma še nove velike padavine, ki čez mero obtežijo rušo ter
začno trgati preperelo in malo konsistentno hribino v velike in male
zemeljske plazove. Teren iz mehkih laporjev, slabo sprijetih peščenjikov, opoke in skrilavcev, ki prevladujejo v poplavnih področjih.
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je kakor nalašč, da se v njem prožijo plazovi zemlje; povzročili so
ogromno škodo z odplavijanjem rodovitne prsti na njivah, na travnikih
ter v gozdu. Zaradi usadov pa so se podrle tudi zgradbe in pokopale
pod seboj ljudi in živino in več smrtnih žrtev se je dogodilo na ta način.
Padavine so bile tedaj popolnoma nevihtnega značaja, silovite,
intenzivne in koncentrirane na ure v začetku noči dne 4. junija. Karta
izohiet za dan oziroma noč 4 . - 5 . junija je izredno poučna in nam

SI. 1. Učinki povodnji na oijugi Hudinje ob Višnji oasi

nadvse zgovorno geografsko opredeljuje področje največjih padavin,
kar pomeni obenem, da imamo s tem nakazano področje povodenj skega
obsega. Zelo bi bila nadalje interesantna karta izohron za največje
padavine in za trajanje povodenjske katastrofe, njen začetek in doseženi višek s pričetkom upadanja.
Učinki povodnji so bili zelo mnogovrstni ter različni, in sicer tako
po značaju kot po oškodbah. Eno kategorijo smo že omenili, usade ali
zemeljske plazove, ki pravzaprav niso pravi povodenjski učinek, temveč po nastanku takšne prirodne, da se pogosto pojavljajo- tudi v terenu, kjer padavine ne dovedejo do samih poplav. Toda zemeljski plazovi so najbolj zavisni od kakovosti kamnine ter prepereline na njih.
Najmanj jih je na trdih, zelo odpornih kamninah, kakor na primer na
apnencu, na katerem je vrh tega prepereline že po pravilu malo. Že
na dolomitu jih je znatno več, saj so zgornje parti je dolomitne kamnine
često močno preperele in krepko razpadajo v drobir, kar jim je široko
po Slovenskem pripomoglo do znatno razširjenega imena »peski«. Y
ozemlju junijskih povodenjskih katastrof je apnika in dolomita pri5
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meroma malo, pač pa največ malo odpornih lapornatih in skrilavih ter
peščenih hribin, in sicer največ iz terciarne dobe. Znano je, da se v
malo odpornih, slabo konsistentnih terciarnih kameninah prav posebno
radi prožijo usadi, o čemer pričajo zlasti naše Slovenske gorice. Zato
je docela normalno, da so nam že prva poročila o povodenjski katastrofi
vedela tako mnogo povedati o razdiralnih učinkih zemeljskih plazov,
ogled na kraju samem pa nam jih je razodeval obilo, tako rekoč na
slehernem koraku. Za geomorfološko gledanje nam živo pričajo, kako
močno vlago imajo v morfogenezi ti izvrstni pomočniki denudacije, pa
nadalje, kako veliko funkcijo izvršujejo prav povodnji v tem preoblikovalnem področju.
Ogled povodenjskih površin v okrajih Celjskem, Soštanjskem in
Krškem nam je nazorno potrdil znano, zlasti v novejši dobi opazovano
pravilo, da manjše in povprečne padavine ter povprečne vode niti od
daleč toliko ne pomenijo v morfogenetskem preoblikovanju zemeljskega površja, kakor velike, zlasti izredno obilne padavine in povodnji.
Res da je denudacija neprestano na delu in prav tako fluvialna erozija ter akumulacija. Toda učinki, ki jih dosežejo v povprečnih, v
srednjih stanjih, so vendarle skromni. Poglavitne učinke dosežejo ti
geomorfološki preoblikovalni faktorji v času zelo velikih padavin in
zelo velikih, po celotnem učinku hudih povodnji. Nekaj ur ali dni
povodnji in nalivov pomeni v preoblikovanju površja več, mnogo več
ko tedni in meseci, pa nemara tudi leta mirnega povprečnega vodnega
toka, odplakovanja in nanašanja. Te izkušnje nam je v bogati, pač
prebogati meri potrdil ogled povodenjskih pokrajin okrog Celja, Vojnika, Velenja, Planine in Kozjega ter drugod.
Osnove za oškodbe z morfogenetskim učinkom so razen usadov —
rečne struge. Od prirode fluvialnih strug je v prvi vrsti zavisen učinek,
bodisi kar se tiče geomorfološkega preoblikovanja kakor tudi glede
gospodarske in prebivalstvene oškodbe. Ogled na terenu nam je pokazal važnost zlasti naslednjih svojstev fluvialnih strug v odnošaju
do vodnega pretoka, do povodnji.
Prvič je osnovno važno, da ima fluvialna struga enakomeren, dovolj
prostoren pretočni profil. Prva ovira, ki j o moremo v povodenjskem
področju opaziti na mnogih krajih, je nenaden, zlasti oster ovinek
rečne struge. Preoster ovinek zamudi hudourno vodo v pretoku in s tem
zadrži tok, zlasti seveda povodenjskega. Kadar pa je voda že iz struge
in že poplavlja zemljišče o'b njej, takrat se zgodi kaj rado, da povodenjsk^ voda ravno na ovinku udari čez poplavljeno ravnico kar
naravnost, ker j e lažje in brže nego v zamudnem ovinku po> smeri
struge. Priložena slika (si. 1) nam kaže tako mesto v ovinku Hudinje v
Višnji vasi, kjer se vidi, kako je povodenjska voda udarila naravnost
v bližnjico čez sadni vrt, da z njo skrajša tok izven ovinka rečne struge.
Mnogo hujši primer po učinku pa kaže slika iz doline Pirešice, med
Šentjanžem na Vinski gori in Savinjsko dolino. Tu vidimo, kako je
rečica Pirešica, ki je pravzaprav samo skromen potok v normalnem
stanju, na vijugi preplavila ne samo bregove, temveč udrla po bližnjici
naravnost čez polje in si v njive izkopala novo strugo, medtem ko se je
stara, se pravi normalna struga tik ob ovinku zamašila ob naplavi jenih
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izruvanih drevesih in drogovih ter hlodih. In nova struga je zarezana
po sredi polja, kjer vidimo, kako je izkopala docela novo korito, kjer
so bile dotlej še same njive. Toda v svojo novo strugo je že nasula obilo
močno debelega kamenja, ki ga vidimo na sliki na levi strani, medtem
ko se nam kaže na sredi še v novi strugi stoječa voda — slika je posneta
četrti dan po tisti usodni noči, ko »se je utrgal oblak«. Za drevesi na
desni strani poteka normalno uporabljana struga. Naslednja slika št. 3
nam kaže isto novo strugo malo nižje, bolj na levi, posneta tako, da se
vidi še prerez novega brega tega na novo izoranega potoškega korita.
Tu se vidi zgoraj še ostanek njive, potem debela plast prepereline s
primešanim prodom in samostojnimi prodnimi plastmi, a pod njim še
starejši sloji samo naplavine iz starejših obdobij. To je nenavadno
instruktiven prerez skozi dno doline, ki nam je v eni noči razgaljeno
boljše, nego morejo to storiti umetno izvedena vrtanja. Vsa večtisočletna razvojna geomorfološka zgodovina doline Pirešice, ki j e svoje
povirje po fluvialni pirateriji pomaknila skozi Ponikevsko hribovje,
ležeče med Celjsko in Velenjsko kotlino, tja v Vitanjsko podolje ter
ga v hidrografskem smislu pretrgalo in vodni odtok iz srednjega dela,
s področja okrog Šentjanža na Vinski gori, potegnila nase. Torej rečna
dolinica, ki je bila z zadenjsko erozijo podaljšana navzgor, se je tu
razgalila ob povodenjski katastrofi. Pripoveduje nam, kako se je morfogenetsko preoblikovanje vršilo v teku tisočev let, ko še. ni človek
s svojimi poseganji v prirodno stanje stvari pomenil ovire naravnim
močem, ko so najbrž še bolj pogostne katastrofalne povodnji zarezovale
nove struge po ravnini in jih brž spet zasipale z novim kamenjem.
Podoben sektor v isti dolini malo više navzgor nam kaže slika
fotografskega posnetka št. 4. Tudi tu je povodenjska voda na ovinku
udarila čez breg in čez polja. Po njivah sicer ni izkopala nove struge,
pač pa je po njih nasula vsakovrstnega drobirja, zlasti blata in kamenja. Tu moremo opazovati, kako je kakor posnela vse hmeljske
drogove in jih odnesla, tako da so samo nekateri ostali zlomljeni ali
nagnjeni v smeri vodnega pritiska. Ta slika nam je hkrati dokumentacija, da voda ni podirala samo s silo in pritiskom vode same po sebi,
temveč predvsem s silo, pritiskom in butanjem drogov, hlodov in debel,
ki jih je nosila s seboj. Da je bilo res tako, nam najzgovorneje pripoveduje sektor v osredju slike in na levi: tam so ostale hmeljevke,
ker so se pred njimi in ob njih zagozdili hlodi in množina drugega
lesenega plavja, tako da je nova bari era kljubovala povodenjskemu
pritisku in s tem zaščitila zadaj za njo stoječe hmeljske drogove s
hmeljskim nasadom samim.
Zadaj za tem ohranjenim hmeljskim nasadom se vidi v bočju
terase odprt usad, po katerem j e zdrknil zemeljski plaz do vznožja.
Zelo j e poučen nasledn ji primer, ki nam ga kažeta podobi št. 6 in 7.
To je pokrajina ob Šentjanžu na Vinski gori, v nizkem svetu, tik ob
dolini, ki teče med Velenjem in Vitanjem. V temle nizkem svetu s položnimi pobočji in neznatnimi grapami izvira neznaten potoček, ki
komaj zasluži tako ime. Tu se mu j e tik o b vasi, sredi drevja, na
ovinku zamašila struga in povodenjski vodni tok je planil čez njive
navzdol ter nasul nanjo novega kamenja, medtem ko je ostala stara
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. 5 . Pirešica je razširila in poglobila svojo strugo malo nad vasjo Pirešico
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normalna struga na desni od nasutega kamenja, na sliki na skrajni
levi. Kako se je izvršila ta nova nasilna hudourniška akumulacija
povprek čez njive, nam kaže slika 7; tu vidimo sredi med žitom in po
žitu nasutega kamenja nič koliko, pa ne le drobnega, temveč tudi prav
debelega. Sredi slike se vidijo še posamezne preostale fižolarice, na
levi spredaj nasipina v obliki blata, kar nam vse po svoje dokumentira,
kako se vrši akumulacija v času hudourniškega nasipanja. Slika 6
nam. predstavlja celotni učinek novega zasipa v rahlo nagnjenem zemljišču, ki pomeni že bočni del danje ravnice. In spodaj na desni je
videti še nekaj hlodov, ki jih je tam pustila povodenj, obilo tega pa
so že pospravili domačini.
Podobnih primerov v večjem in manjšem obsegu je v povodenjskem ozemlju seveda nič koliko. Primer iz pokrajine v Vitanjskem
podolju pri Šentjanžu na Vinski gori j e dejansko iz robnega področja
povodenjske katastrofe, vendar zelo tipičen primer, zlasti poučen za
študij morfogeneze v območju nasipanja.
Druga velika kategorija oškodb je nastala pod pogoji, da je bila
struga rečice ali potoka pretesna in da je povodenjska voda s svojo
izredno silo trgala vse tisto, kar ji je oviralo povodenjeki pretok v
strugi, tudi če je tekla ravno, brez ovinkov. Tu moremo govoriti o prirodnih ovirah, če s tem zaznamujemo drevje in grmovje, ki je na
gosto ali posamič raslo ob strugi v bregu. Na neštetih krajih moremo
v povodenjskem področju opazovati, kako je to drevje oviralo rečni
pretok in kako ga je povodenjska voda trgala, ruvala ali mu vsaj
lomila veje. Marsikje vidimo docela oskubljena ali vsaj posvaljkana
drevesa, pa grmovje, kjer se na prvi pogled vidi, da je tu divjala
povodenj. Marsikje je voda drevesa in grme izruvala popolnoma ter
jih odnesla. Toda ponekod je pregosto drevje in grmovje na bregovih
tako močno zaviralo povodenjski pretok, da je voda udarila čez bregove in ubrala vzporedno s staro strugo ter ob njej grebla in kopala
novo strugo. Videli smo marsikje v takem položaju, vzporedno z normalno staro strugo, po polju celoto nove etruge, ponekod samo fragmente, celo samo več ali manj globoke jame, izkopane sredi njive
popolnoma na novo. Povodenjski vodi, ki je drla z neverjetno silovitostjo čez njive, je zadostovala najmanjša ovira, majhen grmič, ob
robu njive ležeči kamen, da je ob oviro naložila še kako novo obtežitev,
se gnala čez to oviro; ko j e ustvarjala s tem slap ali kaskado, je pod
udarci padajoče vode dolbla jamo, j o globila in večala, dokler ni
končno vsega skupaj odnesla. A marsikje se je v malo odpornem zemljišču sredi njive ali travnika v povod n j i izoblikovala jama, globoka
do nekaj decimetrov, pa tudi do metra in več, kjer se danes ne vidi
nikakršna ovira in bi si človek mogel beliti glavo, kako je nastala,
če je ni bi pomagali tolmačiti taki primeri, kjer se je tudi ovira
ohranila.
Toda najhujše učinke je dosegla povodenjska erozija v tistih primerih, kjer je bila vodna struga obdana z višjim zemljiščem, postavimo
s terasami, tako visokimi, da povodenj ni mogla nanje. Tu se je vodna
energija koncentrirala v strugi sami in j o je jela načenjati, ne samo
tako, da je odnesla in poruvala drevesa in grmovje, marveč da je
tO
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načenjala bregove same in jih trgala ter odnašala. Tako sliko nam
razodeva pogled na strugo in dolino Pirešice tik severno od enakoimenovane vasi Pirešice, malo preden se dolina, odpre v Celjsko kotlino
nad Arjo vesjo. Pogled na sliko št. 5 nam kaže na tak način raztrgano
in razširjeno, pa tudi znatno poglobljeno strugo. To je izredno instruktiven primer rečne globinske in bočne erozije, ki pomeni kratkomalo
razširjanje struge. Ob tem primeru se spomnimo, da je to struga in
dolina rečice, ki je z zadenjsko erozijo podaljševala svoj tok in mu
priključila v novejši dobi geomorfološke zgodovine novo povirje. Vzporedno s tem daljšanjein in večanjem porečja je postajala spodnja
struga postopno pretesna in jo j e zaradi tega rečica prav tako postopno
razširjala. Podoba je, da se je v junijski povodnji uveljavila prav ta
trajna težnja fluvialnega razvoja in poleg običajnih povodenjskih
učinkov izsilila tudi morfogenetsko nakazano uravnovešenje med širjavo struge v spodnjem in povečanjem porečja v zgornjem delu toka.
Zdi se, da je treba tudi ta morfogenetska dejstva- upoštevati v melioracijskih delih in pomagati rekam in potokom do širših strug. Na
sliki št. 5 se vidijo raztrgani bregovi z vsemi značilnostmi. Vidi se tudi,
kako je bočna erozija na desni strani začela načenjati cesto in j o
izpodkopavati. Na levi se v bregu vidi, kako je erozija načela s poglobitvijo struge — globoko in debelo naloženo temnejšo čisto glino ter
jo razgalila čez dva metra na globoko. Postali smo pozorni na to globoko ležečo glino, ki se že na prvi pogled razlikuje od svetlejše gline
v zgornjih plasteh. Ko smo pozorneje ogledovali pokrajino1, smo ugotovili, da smo tu že v robnem področju Celjske kotline in da so se
v tem robnem pasu že uveljavljale zajezitve in nemara ojezeritve", ki
jih je povzročalo pleistoccnsko nasipanje Savinje. Zopet moramo podčrtati, da je uničevalno divjanje Pirešice pomagalo v morfogenetskem
študiju, ko nam je s tem, da je raztrgalo breg in ga tako znatno poglobilo, odprlo vpogled v morfogenezo obrobja savinjske ravnine, kar
bi nam sicer moglo pokazati samo dosti drago vrtanje. Iz tega pa se
nam nalaga nauk, naj pri melioracijah struge potokov ne bodo preozke, pa da je na rečice in potoke gledati ne le statično, temveč tudi
dinamično. Hočemo s tem reči, da je treba upoštevati, v kakšnem razvojnem stadiju se nahajajo vodotoki in kako se nam razodeva njih
morfogenetska razvojna smer, pa kako se je treba pri tehniški intervenciji ozirati nanjo in j o upoštevati. Mimogrede pripomnimo, da se
nahaja v prav takem razvojnem stadiju tudi rečica Hudinja in da bo
treba pri melioracijah upoštevati tudi to razvojno dejstvo.
Prehajamo na široko poglavje povodenjskih oškodb in morfogenetskih učinkov ob strugah, ki jim je odtočno in pretočno sposobnost
utesnilo delo človeških rok. Mislimo s tem na tiste primere, kjer so
ljudje postavili svoje zgradbe tesno ob strugo in na ta način omejili
možnost pretoka v primeru povodnji. Podčrtati moramo, da so ti primeri posebno močno zastopani, da jih je zelo veliko v vseh povodenjskih predelih in zlasti, da jim pripada velika večina materialnih
oškodb na zgradbah in živini ter tudi več človeških žrtev. V to kategorijo povodenjskih učinkov spadajo predvsem mlini. Podoba slikè
št. 8 nam kaže tak primer. Tu vidimo mlin ob Pirešici, pripadajoč
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vasici Osredek tik nad vasjo Pirešico. Tudi tu je voda trgala bregove,
razširjala strugo in j o poglabljala, kakor moremo opazovati v bregu
ob brvi na desni strani naše slike. Mlin je marsikje postavljen neposredno ob strugo, ne pa ob umetno izkopano pretako, kakor so v
prevladi široko po Slovenskem. Za pretako je v tej tesni dolini pač
premalo prostora, a da so se odrekli varnostnemu ukrepu pretake, se
je bridko maščevalo in malo je manjkalo, da se ni še bolj. Povodenjska
voda je raztrgala rako in razdejala zunanje dele mlina ter jih odnesla,

SI. 8. Pirešica je poškodovala mlin in začela izpodkopaoati hišno zgradbo

zalila seveda mlin pa tudi vse hišne prostore — na sliki se vidi teman
zamazan spodnji pas hišnega zidu, pod belim zgornjim delom in po tem
temnem se pozna, kako visoko je segla povodenj. Deroča voda je načela
hišo samo in ji izpodkopala ter odtrgala vogal. Če bi voda še dalje
časa naraščala in enako divjala, bi v nekaj minutah nemara izpodkopala še večje dele hiše ter morebiti vso razdejala. Opozoriti je treba,
da priteka tukaj voda od leve, hišo je potemtakem izpodkopalo na
spodnjem koncu, tamkaj, kjer se ob hišnem vogalu delajo vrtinci in
nastaja tako imenovana vodna krnica, kakor j o označuje naša živa
ljudska govorica (prim, krajevno ime Krnica v Ljubljani, ob Ljubljanici nasproti Bregu). To je seveda splošno znana stvar, da deroče
vode izpodkopujejo zgradbe in podobne ovire na oglih, na sprednjih
ali zadnjih, povsod tamkaj, kjer se delajo o b oviri vrtinci, ki so
sredstvo izpodkopavanja. У poplavnem ozemlju moremo te vrste in
oblike oškodb opazovati na zelo mnogih krajih, zlasti ob Pirešici in
še posebno ob Hudinji v Vojniku. V našem primeru se je izpodkopavanje mlinske zgradbe nehalo ravno še o pravem času, pri čemer
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naj opozorimo, da so tu zidovi močno debeli. Ostalo razdejanje si
moremo predstavljati; spredaj vidimo provizorno in zasilno brv na
kraju, kjer je bila dobra normalna brv, ki j o je odnesla voda.
Te vrste oškodbe so bile seveda na povodenjskem ozemlju zelo
pogoste in velike. Zlasti oškodbe na mlinih in žagah so zelo> pomembne
ter nas spominjajo velike, naravnost katastrofalne nesreče, ki so j o
povodnji povzročile v Polhograjskih in Loških hribih v letu 1926 ob
podobno katastrofalnem neurju. Tudi tam je bilo tako, da v ozkih
gorskih grapah in tesnih debrskih dolinah ni bilo prostora in naravnih
pogojev za pretake, ki naj varujejo pred povodenjsko silovitostjo,
temveč so bili mlini in prav tako žage postavljene direktno ob strugo.
Ko je potok v njej podivjal, je bila nesreča tu; marsikje je odnesla
mlin z mlinarjem vred, saj je bilo v celem takrat 20 človeških žrtev.
In prav v tem je poglavitna nevarnost mlinov in žag ter seveda drugih
zgradb v tesnih gorskih grapah in dolinah brez pretak.
Končno pridemo sedaj do tiste vrste oškodb opisovane kategorije,
ki so napravile največjo škodo in postale najbolj znane iz junijskih
povodnji. Mislimo s 4em na oškodbe na hišah in drugih zgradbah, ki
jih je človek tako rekoč množično postavil ob strugo v zgoščenih naseljih, tako da se je ob njih utesnila povodenjska voda, zavzela najbolj
dinamično ekspanzijo in povzročila največ razdejanja in škode. Mislimo
s tem na mesta Šoštanj, Yojnik in Celje, ki so bila najbolj prizadeta.
Oglejmo si to reč na primeru Vojnika, ki je postal najbolj znan po
velikih oškodbah in tudi po človeških žrtvah.
Skozi Vojnik teče rečica Hudinja, ki je od v&eh vodotokov v celotnem poplavnem ozemlju bila najhujša. V sredo razdejanja, ki je
tu nastalo s povodnjijo, nas postavi priložena slika št. 9 in podobno
št. 10. Tu smo ob Hudinji, кГ teče skozi Vojnik,' med hišami, ki so
postavljene tesno ob strugo. Ob Hudinji pa je rastlo tudi mnogo drevja
in grmovja, kakor moremo prav dobro ugotoviti po sliki 10, kjer je
ob bregu obilo drevja posmukanega in povaljanega, pa tudi poruvanega ali vsaj na pol izpuljenega. Ob strugi so razen tega stale tudi
zgradbe, hlevi, ute, delavnice, ob njih pa tudi hiše. Na sliki 9 vidimo
pas ob Hudinji, ki je doživel v povodnji katastrofalno spremembo: na
desni vidimo hišo, ob kateri je stal hlev in še druga gospodarska poslopja; vse to je voda odnesla, s hlevom vred tudi živino, tri krave,
prašiče in seveda obilico kokoši. Tam. kjer je stal hlev, je na sliki
vidna nova struga, ki jo je izgrebla povodenjska voda. ïzgrebla jo
je vzporedno z normalno strugo, ki j o na sliki vidimo tik na levo,
dobro razločno v ozadju na sredi slike, kjer se vidi na levem bregu
Hudinje tudi visoka hiša, ki ji je povodenj izpodkopala in odtrgala
cel vogal. Torej odneslo je hlev, ki je stal od hiše do struge, a tudi
hišo samo je že začelo izpodkopavati. Na sliki 10 vidimo, kako manjka
vogal hiši tudi na desni strani ob Hudinji. Podobno je bilo poškodovanih še več hiš v Vojniku; visoka zgradba na levi strani se vidi na
obeh slikah, kar naj nam prav posebno nazorno predstavi situacijo
v Vojniku. Nesreča v Vojniku je nastala v tako velikih dimenzijah
prav zato, ker so z urbanskimi zgradbami segli prav do struge, v aluviju. ki je najnižji del zemljišča in ki sega do struge same. Res je,
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da je bila Hudinja od vseh rečic tega poplavnega področja nemara
najsilovitejša. Hudinja izvira "še na Pohorju, celo ob sredi pod najvišjimi vrhovi, teče prečno čez Vitanjsko podolje in potem po tesni
debrski dolini ter skozi Sotesko in zopet skozi tesni prehod pri Vojniku,
kjer sprejema od' leve Frankolovski potok, a od desne D obrne o. Vse
to ozemlje se odlikuje s tesnimi debrskimi dolinami, tesnimi grapami
in izredno tesnimi soteskami, pa v velikem delu s strmimi pobočji.
V tem razgibanem ozemlju je voda po strminah planila naglo navzdol
in hitro napolnila strugo. Poudariti pa je treba, da višji del porečja,
predvsem Pohorje, ni dal poglavitne povodenjske vode, marveč šele
nižje ozemlje od Paškega Kozjaka do Konjiške gore in njega še nižje
predgorje okrog Dobrne in Frankolova (prim, karto izohiet). Nadalje
je še treba pripomniti in zelo naglasiti, da je tudi Hudinja mlada rečica,
da se je prav tako kot Pirešica daljšala z zadenjsko erozijo, pa še z
večjim uspehom in najbrž bolj naglo. Saj je mogla seči ne le v Vitali jsko podolje kakor Pirešica, temveč še daleč preko njega v južne
strani in v njih prav do razvodnih višin okrog Roglje 1515 m visoko.
Za zadenjsko erozijo pridobljeno ozemlje v povirju in srednjem delu
porečja Hudinje se odlikuje po značilnih strminah, po globoko, a tesno
vrezanih grapah in debrih, ki se v njih morajo nujno in pogosto uveljavljati povodnji. Tudi pri Hudinji se najbrž uveljavlja isto dejstvo
kakor smo ga omenili pri Pirešici, samo da očividno še v mnogo večji
meri: v spodnjem toku je postajala struga rečice pretesna za vso vodo
preveč povečanega in razširjenega porečja rečice. Zato ni naključje,
da se prav ob Hudinji posebno pogosto pojavljajo velike povodnji,
združene z neverjetno silovitostjo. Nemara je prav to rečici pripomoglo
do značilnega imena Hudinja. Spet naj pripomnimo nasvet, da kaže
pri melioracijskih in regulacijskih delih vzeti v poštev to genetično
pogojeno dejstvo ter prirodi pomagati do čim hitrejše prilagoditve
s tem, da se profili rečne struge pustijo čimbolj odprti, čim širši, s čim
večjo kapaciteto pretoka. Saj se celo Dobrnica in Frankolovski potok
odlikujeta s svojstvi napredovanja ž zadenjsko erozijo ter večanja
porečja.
V Vojniku se nahajamo v znatnem krajevnem hidrografskem centripetalnem središču, v znatni sovodnji. zato je umljivo, da je bil hudourniški vodni pritisk izredno koncentriran in jako močan. A vendar
ne bi trdili, da je v tem dejstvu poglavitni vzrok, da je bila vsota
oškodb v Vojniku tako izredno velika. Glavna krivda za tako veliko
oškodbo je vendarle v dejstvu, da je bila tu zazidanost ob reki najbolj
sklenjena, pa da je ostalo spričo tega povodenjski vodi tako malo
prostora za pretok in da se je zaradi tega dvignila izredno visoko ter
je v pretoku razvila toliko dinamičnost kot malokje. Tesno zazidani
način urbanske gradnje je uklenil strugo Hudinje v premajhen oklep;
razdivjala se je in raztrgala ta pretesni oklep ter si priborila prosto
pot, priborila s tem, da je pospravila drevje in grmovje ob strugi,
odtrgala kose brega, razdejala in odnesla ute, delavnice ter hleve, ki
so se preveč približali strugi, in načela ter izpodkopavala tudi že najbližje hiše. Ce se postavi človek v Vojniku ob strugi na sredi tega
mesteca in gleda navzdol ob rečici (prim, sliko 10), se mu porodi zelo
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interesanten občutek, češ: tu se je pravkar vršila silovita borba, tu
skozi je divjala silna vihra in odstranila vse, kar se je postavilo v kljub
njenemu sproščenemu toku. Kakor pospravljeno je bilo videti tiste
junijske dni ob Hudinji sredi Vojnika: ta slika se nam razodeva s tu
objavi jenih slik po fotografskih posnetkih četrti dan po povodenjski
katastrofi. Urbanski način zazidave sklenjenega tipa, postavljen v
aluvialno ravnico tik ob reki, to je poglavitni vzrok za veliko vsoto
oškodb v Vojniku. To je tisti moment, ki je tako katastrofalno stopnjeval učinke silne povodnji in razbesnelih hudourniških voda.
Da je res bilo tako glede vzročne povezanosti povodenjskih oškodb,
nam potrjuje ogled škode in učinkov, ki jih je povodenj povzročila
v Šoštanju. Šoštanj sam je dejansko že izven pravega povodenjskega
področja, zakaj padavine so v Šoštanju dosegle tisti dan le zmerno
množino. Domače vode so narastle prav skromno, bodisi Topolščica,
ki priteka od zahoda in se izteka v Pako v zahodnem kotu Soštanjske
kotline, kakor tudi Velunja, ki priteka od severa iz razgibanega hribovja; povsod tod je voda tisto usodno- noč od 4. na 5. junij narasla
komaj omembe vredno, medtem ko je znatno povodenj povzročil dež
kakšnih 14 dni poprej. Pač pa je povodenj v Šoštanju povzročila tako
rekoč tuja voda, in sicer Paka, ki izvira ob Paškem Kozjaku in ki so
bile v njenem hribovitem povirju padavine izredno izdatne. Paka je
v svoji tesni strugi gnala tisto noč zelo velike množine vode — tudi
njen tok se je bil z zadenjsko erozijo daljšal in je pretočil nase poprej
drugam usmerjene vode. Razodeva tedaj v hidrografskem in geomorfološkem smislu mlado formacijo, zelo mlado reko, kar pomeni prav tako
osnovo za dinamično hidrografsko učinkovitost, s pretesnimi sektorji
na spodnjem delu struge. Toda tudi v Šoštanju v tem prirodnem
svojstvu ni bila poglavitna osnova za povodenjsko katastrofo, temveč
v — ne dovolj preudarjeni intervenciji gradbenega udejstvovanja.
Šoštanj je podobno kot Vojnik mesto, ki je postavljeno v aluvialno
ravan, neposredno ob rečici Paki. Hiše, tovarne in druge zgradbe se
stiskajo tesno k strugi, ki je ozka in ne nudi možnosti, da bi se povodenjska voda razlila iz nje na široko. Zato se je morala razliti po
mestnih ulicah in se je v njih napela zelo visoko. Zalila je hiše, prodajalne in druge lokale ter tovarniške prostore, ali vsaj dvorišča, in vanje
naneslo blata ter jih na razne načine poškodovala. Zopet j e interesantna razlika med desnim bregom Pake, kjer tečejo ulice vzporedno
z rečno strugo, in levim bregom, kjer so ulice usmerjene prečno ali
celo pravokotno na Pako. Tukaj je povodenjska voda zastajala kakor
v koncih slepih ulic in pač ponesnažila vse, do kamor je dospela,
medtem ko je na desni močni tok povodenjske vode planil ipo prostorni
ulici vzporedno s Pako in nebrzdano divjal, g rebel v tla ter razkopaval.
Povodenjska dinamika pa je bila seveda v celem slabotnejša nego v
Vojniku.
Največje povodenjske oškodbe so bile seveda v Celju. Vse so bile
istega značaja kakor te, ki smo jih opisovali za Vojnik in za Šoštanj,
samo da seveda v mnogo večjem merilu. V večjem merilu pa v glavnem
zato, ker je Celje večje mesto in v celoti postavljeno v aluvialno ravnino. Zato velja o povodenjskih oškodbah v Celju še prav posebno
2
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vse tisto, kar smo konstatirali glede razmerja med vodo in urbanskimi
naselji, zgnetenimi neposredno ob rečno strugo na aluvialni ravnini.
In ker so tu urbanska naselja zelo dragocenega značaja, z velikimi
tovarnami, tovarniškimi delavnicami in strojarnami ter skladišči, s prodajalnami in trgovskimi skladišči itd., je seveda ob sebi umljivo, da so
tudi oškodbe v brez primere večjih dimenzijah. To je na splošno.
Posebej je treba pri Celju opozoriti na zdaj že široko znano
dejstvo, kako je postavljeno to mesto na neverjetno neugodno postojanko v hidrografskem in geomorfološkem smislu. Ne bomo ponavljali
stvari, kako je tu izredno hidrografsko sotočje, kjer se v Savinjo izteka
vrsta manjših, v povodnjih pa močnih potokov Ložnice s Pirešico,
Sušnice, Koprivnice in Hudinje ter še Voglajne. Tudi Savinja ima
v Celju še hudourniški značaj in po navadi prinaša glavno povodenj,
zadržujoč z njo vodo svojih imenovanih pritokov. Toda to pot je
Savinja tekla domala normalno, komaj malo nad povprečnim stanjem,
a veliko celjsko povodenj so povzročile pritočne vode, od Ložnice do
Voglajne, prav posebno pa seveda Hudinja. To nesorazmerje j e docela
v skladu z našo karto izohiet, ki nam kaže, kako malo j e bilo v teh
dneh padavin v zgornjem in srednjem savinjskem porečju.
Med pritoki je v Celju prav posebno divjala spodnja Voglajna, ki
je odtrgala močan železni most in ga prebrnila, uničevala obrežno
drevje ter razdirala in kopala cesto v bližini. Njena neposredna soseščina je bila preveč zazidana in omejena tudi z železniškim nasipom,
kar je prav posebno pripomoglo, da so se poplavne vode še bolj napele
in preplavile sosesko, hkrati pa tudi povečalo razdiralno dinamiko.
Pogled na situacijo ob spodnji Voglajni nam kaže tu objavljena slika
št. 11. Toda le malo više od tega kraja se v Voglajno izliva Hudinja in
j o poveča s svojo vodo, kar zlasti ob povodnjih izredno mnogo pomeni.
Podoba je, da ne pretiravamo, ako rečemo, da je Hudinija tista, ki da
značaj spodnji Voglajni od sotočja dalje in da so razdejanja ob spodnji
Voglajni dejansko -— razdejanja Hudinje.
Oškodbe na spodnji Voglajni in Hudinji v območju Celja nas opozarjajo na tretji faktor, ki je imel pri tej povodnji posebno veliko
vlogo: ta faktor, to so grla v vodnih strugah, tesna grla, ki jih je povzročil človek s svojimi graditvami. To so predvsem mostovi, to so mlini
in z njimi združene naprave, to so hiše in druge zgradbe v mestih itd.,
kar je bilo mimogrede že omenjeno. Prav posebno vlogo pa so imeli
v teh povodnjih mostovi, ki so imeli premajhen popust za povodenjsko
vodo, dasi je najbrž zadostoval za povprečni in normalni vodni pretok
in morebiti tudi za zmernejše povodnji. Zato ni čudo, da j e povodenj
tudi to pot odnesla tako izredno mnogo mostov, ne le na večjih, marveč
tudi na majhnih potokih. Ali kjer je bila prihranjena oškodba, da je
bil most dovolj trden in da je kljuboval pritisku povodenjskega navala,
pa se je uveljavila druga oškodba: povodenjska voda, ki ni mogla skozi
premajhno odprtino pod mostom, je zato rastla v višino in poplavila
okolico širše in višje nad mostom nego pod njim. Zelo instruktiven
primer takega tipa povodnji in povodenjskih oškodb j e Škofja vas,
stoječa med Vojnikom ter Celjem na ravnini v aluviju ob Hudinji.
Tu teče velika cesta čez Hudinjo, in sicer napravi zaradi prehoda lahen
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zavoj. Da pa ostane odmerjena Hudinji primeroma velika odprtina v
mostu, niso samo mosta zgradili zelo na široko, temveč so mil odmerili
tudi znatno višino. Y ta namen pa so vzdignili cesto in j o napeli tako,
da teče tako rekoč po znatno visokem nasipu v sektorju ločnega prehoda čez most. Taki nasipi čez povodenjsko ozemlje so se že dostikrat
slabo obnesli, ker zadržijo povodenj, če ne nudijo dovolj kapacitete
za povodenjsKi pretok v propustih. In tako se je zgodilo tudi v Škofji
vasi. Na sliki št. 12 so nudi pogled na Škof j o vas v osredju, kjer teče
cestni lok čez Hudinje. Vidi se na sliki, da je cestni most zelo širok

SI. 11. Spodnja Voglajna v Celju je prevrnila most in izvršila druga razdejanja

in visok — slika je po posnetku četrti dan po nastopu povoden jeke
katastrofe. A vendar ni mogla sproti vsa povodenj skozi ta most, marveč
je rasla čez mero visoko, udrla seveda v hiše in segla v njih nevarno
visoko, tako da so se tu dogodile tudi smrtne žrtve. Voda se je tako
rekoč zajezila in tu se je ujelo zelo mnogo plavja, vsakovrstnega
drugod odnesenega materiala, hlodov, hmeljskih drogov itd. Značilno
je, da so našli krave in prašiče, ki jih je voda odnesla s hlevi vred v
Vojniku, prav tu, v Škofji vasi. Tu nastane dvorezna kočljivost: s tem,
da se je voda nekoliko zajezila v Škofji vasi, je mogla prispevati nekoliko kasneje in nemara za spoznanje manj silovito proti Celju, toda
zato so v Škofji vasi bolj trpeli. Voda je v območju te vasi rasila tako
visoko, da je končno začela teči čez cesto, ki j o vidimo tu na sliki na
levi strani v srednjem pasu. In učinke pretoka povodnji čez cesto nam
kaže slika št. 13. Tu vidimo, koliko blata in kamenja j e voda nanesla
na njive, ko je drla čez cesto; po sliki št. 12 moremo tudi presoditi, za
koliko se je morala vzdigniti, kako visoko je morala narasti, da je
planila čez cesto. S slike 13 pa tudi vidimo, kako je ob pretoku na2*
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čenjala cesto samo in jo začela razkopavati; in sicer tamkaj, kjer je
imela močan padec na njive, se je njena erozija koncentrirala na progo
padanja čez cestni breg. Ta oblika erozije je v povodnjih sploh ena
poglavitnih in najmočnejših, saj vidimo, da načne in razkoplje celo
tako trdo materijo, kakor je trdno zgrajena cesta, zidovi ob hiši ali
celo v hišnem temelju itd. Na mnogih, naravnost neštetih krajih zadenemo ob primere te vrste erozije in tega tipa razdejanja.
Kakor že navedeno, je podobni faktor najbolj dinamične povodnji
v obliki zajezitve povodenjske struge na sploh uveljavljen v mestnih
naseljih, zlasti v Vojniku in Celju. Y manjši meri moremo podobne
učinke zajezitve opazovati zlasti ob takih mostovih, kjer so ob njih
neposredno postavili večje, masivnejše zgradbe, zlasti gostilne, ki so se
posebno rade oprijele prehodov čez vode, v pravilnem računu, da pride
tamkaj mimo največ ljudi. Most, po sebi dovolj trden, pa gostilna ob
njem, ob cestnem prehodu, to je bilo marsikje vzrok, da se je povodenj
krajevno zelo stopnjevala in nad mostom zajela širše ozemlje, zlasti
še, če je k temu pripomogla zaradi mostu bolj napeta cesta s svojim
zvišanim cestiščem, kakor nam najzgovorneje pripoveduje Škofja vas.
Ce poskusimo v zaključku pregledati, katera sredstva borbe zoper
povodnji so se pri katastrofi v celjskem, šoštanjskem in krškem okraju
najbolj obnesla in katera so se pokazala pomanjkljiva, je treba, da ob
kratkem še karakteriziramo, kateri kategoriji povodnji pripada junijska poplava v obravnavanem področju. Predvsem vidimo na prvi
pogled, kako močno se ta povodenj razlikuje od tistih poplav, ki jih
poznamo s kraških polj in tudi z Ljubljanskega barja. Tam voda polagoma in mirno narašča, tako da nastopi višek poplave več dni po
višku padavin, pa traja zelo dolgo. Mnogo je manj nevarna, a vrhu tega'
zadene običajno le neposeljeno in malo ali neobdelano ozemlje. Tudi
povodnji na naših ravninah, kjer se voda iz velikih rek razlije ali samo
v povodenjskem pasu ali bolj na široko, kakor jih poznamo ob Savi
od Krškega mimo Brežic do Beograda in podobno ob drugih nižinskih
rekah, so docela drugačne. Ali da ne bomo zašli v preširoko primerjanje med tipi povodnji, ki jih je še več, naj se ustavimo samo ob našem
tipu. Tu obravnavane povodnji se vsekakor tipične hudourniške povodnji, in sicer povodnji v hribovju in gričevju zelo razčlenjenega in
živahno razgibanega površja. Za te povodnji je značilno, da nastopijo
zelo hitro in dosežejo seveda največjo silovitost v danjih delih dolin ter
grap. Povzročijo jih izredne množine padavin, ki se izlijejo v teku
nekaj ur, ko nastopi tipična taka situacija kakor jo naše prebivalstvo
ima v mislih, kadar govori, da se j e »oblak utrgal«. Za tolmačenje teh
izrednih padavin nam je potrebna predvsem meteorološka razlaga, ker
so vzroki za vremensko uimo v glavnem v dogajanju v zračnih vrtincih
naglo se dvigajočega zraka in mešanja različnih zračnih mas, ne pa
toliko od sodelovanja orografskih faktorjev. Kadar nastopijo na ravninah tako enormne množine padavin v kratkem času, učinek ni tako
katastrofalen, ker se čezmerna voda porazdeli nekako enakomerno in
primeroma enakomerno tudi narašča ter dokaj enakomerno tudi odteka.
V gričevnatem in hribovitem ter seveda prav tako gorskem svetu pa
plane voda iz prekomerne padavine nanagloma po pobočjih navzdol
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SI. 12. Cestni lok čez Hudinjo v Škof ji vasi pri Celju

m

SI. 13.

Cestni lok v Škof ji vasi je zajezil Hudinjo- v povodnji in jo prisilil
v uničujoči tok cez cesto
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v grape in po njih v doline. Kakor je res, da tudi v bočju povzroča
okvare, pomislimo samo na zemeljske plazove, vendar se poglavitna
oškodba koncentrira na grape in doline, kjer so tudi geomorfološki
učinki najbolj koncentrirani, dasi doseže seveda tudi ploskovna denudacija na sploh v takšnih situacijah po pobočjih velike učinke. Kar
vemo o povodnjih v naših krajih, moremo z obravnavano junijsko iz
leta 1954 najbolj primerjati povodenj v škofjeloških hribih, ki se je
dogodila v septembru leta 1926, z docela podobnimi oblikami bodi
hudourniških nalivov kakor naglega nastopa povodnji v nekaj urah
septembrske noči in po geomorfoloških učinkih ter po materialnih
oškodbah in človeških žrtvah. To j e bila povodenj docela enakega tipa
in enakih učinkov. Da só bile materialne oškodbe v primerjavi s celjskimi, vojniškimi ali šoštanjskimi manjše, temu vzrok leži v dejstvu,
da v loških hribih in dolinah ni mest in mestec z industrijo s tisoči
urbanskih zgradb, marveč domala samo> ruralni svet s pretežno agrarnim
gospodarjenjem, kar velja za leto 1926 še prav posebno.
To nas navaja na važno ugotovitev glede razmerja ruralnih in
urbanskih naselij ter gospodarstev do vode, do fluvialnih osnov in
povodnji. Če odštejemo nesreče in oškodbe, ki so jih povzročili kmetskemu prebivalstvu zemeljski plazovi, moramo reči, da je bila agrarna
zemlja in so bila agrarna selišča mnogo manj prizadeta nego urbansko
gospodarjenje in urbanska naselja ter zgradbe. Po veliki večini vidimo,
da so vasi, da so naselja in prav tako posamezne kmetske domačije
postavljene — ne neposredno ob reko ali potok, temveč nekoliko vstran
od vodotoka, bodisi na terase, ki spremljajo reko ali potok tudi tam,
kjer je razdalja minimalna, vsaj z višinsko* razliko nekaj metrov v
obliki bolj ali manj izrazite ježe. V aluvialno ravnino ob rekah in potokih kmetska naselja niso silila, marveč so> se raje držala nekoliko
napetega vznožja ali teras ali pobočij. Saj vidimo, da se po veliki večini
tudi njive ogibajo aluvialnih danjih ravnic v dolinah in ravninah ter
jih prepuščajo kvečjemu travnikom. Le mlini in žage so se docela naslonile na vodotoke, pa obrtne zgradbe, gostilne in kaj podobnega, kar
pa vse razodeva neruralne gospodarske osnove. Vtis imamo, da se v
izbiri kraja in prostora za kmetska naselja in za njive zrcali izkušnja
dolgih stoletij, da pa je človek, ki j e bil v kmetskem delu najbolj povezan z naravo, s prirodnimi osnovami razmerja med človekom in
zemljo, upošteval nauke, ki mu jih j e dajalo opazovanje prirode in
njenih svojstev, njenih nevarnosti in ugodnosti. O urbanskem razmerju
do vodotokov ne moremo tega trditi. Saj vidimo, da so mesta postavljena v aluvialne ravnice, ki jih zalivajo povodnji, da segajo v
urbanskih naseljih mestne zgradbe docela blizu k reki. Spet pa moramo
opozoriti, da so mlinarji od nekdaj mlinske zgradbe postavljali ob
pretakah, če je bilo mogoče, pa da so tudi fužinarji, kovači in drugi
obrtniki prejšnjih stoletij svoje vigenjce in delavnice postavljali najraje in največ prav tako na pretake, čeprav je bilo treba z mnogimi
težavami vanje napeljavati vodo iz glavne struge. Res da se v tem
zrcali tudi ekonomija postopka, ker se s pretakami vodna energija tako
rekoč razprostre na daleč, vendar se ne da zanikati, da je borba zoper
povodenj.ske oškodbe svetovala takšno ravnanje. Dandanes pa je tako,
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da je človek v ogromni meri obvladal prirodne sile in se mu ni treba
več toliko ozirati nanje. Pri tem je pač napravil tudi napako, da se
premalo zanima zanje in jih ne upošteva tudi ne v tistem obsegu, kjer
mu lahko škodijo, če je premalo' previden.
In tako vidimo, da je Celje postavljeno v aluvialno ravnino v eni
najizrazitejših sovodnji v Sloveniji in skoroda najbolj na slabem glasu
zaradi pogostih in velikih povodnji. Vidimo, da je v prav tako, dasi
seveda bistveno manjšo sovodenj, in na aluvialno ravnico postavljeno
mestece Vojnik, pa da stoji Šoštanj prav tako v aluvialni ravnini, vsa
tri mesta pa hkrati ob rekah in potokih, ki se odlikujejo po mladosti
in velikih povodnjih. Pa tudi po drugod se vidi, kako so urbanske
zgradbe postavljali bliže ob reki, postavimo zadaj za hišo, neposredno
ob strugi, podobno delavnice, ute itd. V Vojniku srno gledali hišo, ki je
bila hudo poškodovana in je v glavnem kmetskega značaja, toda postavili so j o bili šele v novejši dobi, v bližini starega doma, ki je bil
na višjem, varnejšem zemljišču. Marsikje po nizko ležečih ali celo
pravih aluvialnih danjih ravnicah vidimo, da so se njive šele v novejši
dobi začele spuščati na aluvij, ko so postala zemljišča dražja, zlasti
kjer se že večjo vrsto let niso dogodile povodenjske katastrofe. Marsikje pa še dandanes na aluviju ne vidimo drugega ko travo, kakor
postavimo ob Ložnici.
Naj zaključimo tele pripombe ob opazovanju povodenjskih pokrajin in analize prirodnih učinkov ter materialnih oškodb po povodnjih z ugotovitvijo, da intervencija človeka zoper riziko povodnji v
takem ozemlju, kakor je tu obravnavano, nikakor ni lahko stvar. Težko
je postavljati generalno navodilo, da se je treba ogibati aluvija ob
tako nevarnih rekah in potokih, kakor so tu obravnavane. Zakaj pravila in izkušnje, kakor so si jih nabrali kmetski ljudje v teku stoletij,
se ne dajo kar enostavno aplicirati na sodobne razmere, ko smo se že
v tako veliki meri z uspehom emancipirali od naravnih sil in si jih
uklonili že v toliki meri. Zato se nam zdi pravilneje poskrbeti, da se
take nesreče če ne preprečijo, pa vsaj omejijo, na primer v mestih s tem,
da se za povodenjsko vodo pustijo odprti dovolj veliki kanali vzporedno s prirodno strugo, z nalogo, da prevzamejo ob povodnji naraslo
vodo. Da je treba pustiti struge široke, je ob sebi umljivo, pa zato treba
odstranjevati drevesa in grmovje z brega. Ob tem se pojavi tudi preudarek, da ne kaže z novimi zgradbami utesnjevati struge, temveč
pustiti več prostora za povodenjske vode. Ob tem se postavi kot samo
po sebi umi ji va težnja, da je treba pustiti odprtine v mostovih tako
velike, da zadostujejo tudi za povodenjsko vodo največjih dimenzij,
pa čeprav se zato napravijo novi rezervni mostovi. To' sicer zelo podraži prometne graditve, a gotovo ne pretiravamo, če opozorimo', kako
se taki izdatki izkažejo vendarle kot umestni.
Zazidava hudournikov j e marsikje preprečila, dà bi potoki ob hudi
uri trgali obrežje. To je tamkaj, kjer so zazidali bregove hudournim
grapam in potokom, pa nemara tudi dno strugi. Vsega pa seveda z zazidavo hudournikov tudi ne moremo doseči. Če v dobro organizirani
strugi udari povodenjska voda z veliko naglico in sik», je sicer dobro
in prav, da jo regulirana struga naglo pošlje navzdol, niso pa s tem
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zadovoljni nižji kraji ob strugi, ki dobijo brž čezse ves naval povodnji.
Zanje bi bilo treba s pravkar imenovanimi prijemi omogočiti, da povodenjska voda čim bolj naglo in v eventualnih vzporednih strugah dere
v glavno reko, če je ta dovolj prostorna, da prevzame poplavno1 vodo
v zadostni množini. Ce pa j e seveda tudi glavna reka polna in prepolna,
potem odpovedo tudi ta sredstva in te intervencije.
S temi pripombami smo se seveda samo marginalno dotaknili problematike, ki se tu odpira našemu gospodarstvu v načrtovanju in delu
hidrotehnikov. Naj zaključimo z opozoritvijo, da morama ob vsem tem
posvetiti primerno pažnjo tudi študiju tistih splošnih osnov morfogenetskega in hidrografskega razvoja, ki ima svoj vpliv in svoje učinke na
sistem sedanjega vodnega odtoka. Če smo z morfogenetskimi študijami
ugotovili, da se nahajamo v sedanjem stanju v nekakem disproporcu
med statičnimi in dinamičnimi oblikami in pogoji v posameznih hidrografskih sistemih, na primer, kjer gre za fluvialno piraterijo, za pretočitve in preložitve vodnih tokov, moramo te ugotovitve upoštevati
tudi v načrtih in izvajanjih regulacij rek in melioracij. Gotovo ni
naključje, da so bile najhujše oškodbe, najsilovitejši nastopi povodenjskih vod v porečju Pake, Pirešice in Hudinje, ki o vseh teh vemo, da
so se hidrografske spremembe v njih izvršile v relativno zelo mladih
obdobjih. In končno j e Savinja sama s sedanjim spodnjim delom svojega toka, to je od Celja navzdol do Zidanega mosta, zelo mlada reka;
ugotovljeno je, da j e poprej tekla mimo Šentjurja in Šmarja ter Rogatca proti vzhodu, v območje Hrvatskega Zagorja. Hidrografski disproporci, ki se uveljavljajo v veliki in talco izredno neugodni ter
škodljivi celjski sovodnji, imajo prav gotovo poleg drugih v sebi tudi
posledice ter učinke tega hidrografskega in geomorfološkega razvoja.
Vsa ta in seveda še druga dognanja je treba upoštevati tudi pri melioracijskih ter regulacijskih delih, saj so vse to sila kompleksne stvari.

Pregled vremenskih razmer in visoke vode v poplavljenem področju
dne 4. in 5. junija 1954
(Po poročilih uprave Hidrometeorološke službe v Ljubljani*)

Glavni sinoptični vzrok močnih padavin v noči od 4. na 5. junij je
bil v tem, da se je od glavne atlantske doline nizkega zračnega pritiska
izločilo jedro hladnega zraka nad Alpami in severozahodnim Sredozemljem; v nižini se je izražalo z negloboko borično depresijo, katere
jedro se je pomikalo južno od Alp proti vzhodu. V višinah j e ta depresija povzročila jugovzhodni zračni tok, ki že sam po sebi dopušča
orografske padavine predvsem pri labilni atmosferi. Glavni vzrok za
padavine tega dne pa je bilo intenzivno dviganje toplega zraka nad
hladni zrak, ki se j e južno od Alp širil proti vzhodu in severovzhodu.
Tropski zrak, ki se je v prejšnjih dneh močno akumuliral nad vzhodnim
Balkanom in Sredozemljem, je bil nato vključen v depresijsko strujenje.
* Uredništvo »Geografskega vestnika« se upravi Hidrometeorološke službe
v Ljubljani za objavljene podatke iskreno zahvaljuje.
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Nastop padavin je bilo mogoče predvideti. Do nepričakovano intenzivnih padavin pa je, kakor je to pokazal nadaljnji razvoj, prišlo
zaradi aktiviranja omenjene depresije. Le-ta je nastala zaradi prvotno
slabega hladnega vala s severa in tropskega zraka z jugovzhoda. Pri
taki situaoiji pa so najvažnejši podatki o vertikalni stratifikaciji
atmosfere, ki jih pa v Jugoslaviji nimamo. Sodeč po padavinah, je nad
našimi kraji nastopila močna labilizacija atmosfere, čeprav nam razpoložljivi podatki tujih postaj (Milan, Dunaj, Budimpešta) kažejo precej
stabilno atmosfero.
•
Iz priložene padavinske karte (karta 1) je razvidno, da so bile
padavine razporejene zelo neenakomerno in brez kakršne koli povezave
z reliefom. Tako nastopajo izredno močni ekstremi na Krškem polju
(Krško 140,2 mm), na Kozjanskem (Planina pri Sevnici 134,5 mm), v
Celjski kotlini (Celje 102,8 mm) in pred Paškim Kozjakom (Dobrna
150,2 mm). Taka razporedba povsem ustreza labilni atmosferi, katere
najmarkantnejši dokaz so nevihte, ki so dejansko divjale nad prizadetim področjem. Primer padavin z dne 4. junija 1954 ima torej vse
znake preloma oblaka, in to v dolgem ozkem pasu, ki se vleče od
Krškega polja do Paškega Kozjaka.
Nujna posledica velike koncentracije padavin na ozkem področju
so zelo šibke padavine v sosedstvu. Od tam namreč črpa sistem nevihtnih oblakov potrebne količine vlažnega zraka, ki se pri dviganju
v nevihtnih oblakih ohlaja in odceja. Zato vidimo, da so bile padavine
severovzhodno od podaljškov Karavank že neznatne (Konjice 18,7 mm,
Poljčane 5,1 mm).
Časovna razporedba padavin kaže podobno neenostnost kot kmo
j o videli pri ploskovni razporedbi. V Mariboru je bil edinstveno močan
naliv med 15. in 16. uro, ko je padlo 41,1 mm dežja. Y Ljubljani je bil
mnogo šibkejši naliv (11,1 mm) med 17. in 18. uro, v Šmartnu pri Slovenjem Gradcu pa šele med 21. in 22. uro (17,5 mm). V Celju sicer ni
ombrografa, po vizuelnih opazovanjih pa je bil glavni naliv med 19. in
21. uro, ko je padlo 75 mm dežja. Iz priložene tabele je razvidno, da je
prvi izrazit padavinski val zajel prizadeto področje med 18. in 19. uro,
drugi val pa po 22. uri. Zadnji je bil zlasti močan na območju Paškega
Kozjaka. Močne nevihtne padavine so bile tudi v času med obema
padavinskima valovoma. Predelov ob spodil ji Paki in zgornji Snežnici
prvi padavinski val sploh ni zajel.
Po ocenitvi opazovalcev je padlo najmanj polovico padavin v času
najhujših nalivov, t. j. v približno dveh urah. Nalivi so bili torej po
intenziteti in po svojem trajanju res izrednega obsega.
Najbol j prizadeto po poplavah j e bilo celjsko področje. V D o b r n i
je bilo 5. junija zabeleženih 150,2 mm padavin. Začelo j e deževati ob
16. uri, najhujši nalivi so bili od 19. do 21. ure, nehalo pa je deževati
ob 23. uri. Ceni se, da j e padlo od 19. do 21. ure 75 do 88 mm dežja.
Oblaki so prišli od juga.
Sinoptična postaja v C e l j u (Medlog) je zabeležila dne 5. juni ja
102,8 mm padavin. Njihova razporeditev je bila približno tale: 4. junija
od 7. do 19. ure 9,6 mm, od 19. do 21. ure 75 mm, od 21. ure do 7. ure
dne 5. junija 18,2 mm.
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Postaja Š e n t j u r pri Celju je namerila 5. junija ob 7. uri 90.1 mm
dežja. Močnejši nalivi so bili od 17. do 23. ure. Najhujši naliv je bil
med 21. in 23. uro. Opazovalec, ki meri padavine že 26 let, ne pomni
takšnega naliva.
Žalec je nameril 5. junija 78,5 mm padavin. Deževati je pričelo
močno ob 18.30 uri. Najmočnejši naliv je bil od 19.30 do 20.30 ure ter
od 21. do 22. ure. Okoli 21. ure je bil Žalec že poplavljen.
Ostale padavine so razvidne iz tabele. Potoki, ki teko skozi pas
najmočnejših nalivov, so presegli doslej najvišjo vodo v preteklem
stoletju. To so zgornja Paka do Šoštanja, Pirešica, Hudinja z Dobrnico
in Hudičevim grabnom ter spodnji tok Voglajne s Koprivnico.
Padavine, izmerjene 5. junija zjutraj

Postaja

Padavine,
izmerjene
ob 7. uri
5. jun. 1954

Logarska dolina .
Solčava
. . . .
Luče
Ljubno
Gornji grad . • .
Mozirje
. . . .
Topolščica
. . .
Šoštanj
. . . .
Velenje
. . . .
Šmartno
. . . .
Žalec
Celje
Mislinja
. . . .
Dobrna
. . . .
Vitanje
. . . .
Laško
Rimske Toplice
Loka
Litija
Sevnica
. . . .
Krško
Novo mesto . . •
Čatež
. . . . . .
Krška vas
. . .
Pragersko
. . .
Šentjur
. . . .
Planina pri Sevnici
Konjice
. . . .
Rogaška Slatina
Poljčane
. . . .
Maribor
. . . .
Svečina
. . . .
Veliki Dolenci . .
Šmarje pri Jelšah
Kubed . .
Češenik
Črnomelj .
Jezersko .
Višnja gora
Ljubljana

92,0
79.4
56,9
108,0
64.5
63.0
44,5
48,3
87,3
47.8
78.5

Začetek
ob uri

Glavni naliv
ob uri

okoli 22
18—19
19

17
18.30

19—20
22.30
23.30
21—22 (17,5 mm)
19.30—22.30

102.8

43.2
150.2
69.3
73.9
82,0
57.1
60,7
66,3
140,2
43.6
92.6
94,9
1.4
90.1
134,5
18.7
0,7
5,1
48.8

11.50
17
17
17.40

18.30
17

okoli 22
19—21
17.55—20.30
18.50—20.45
v noč
17.30—18.15
18.12—19.30 (38 mm)
17—23
18.05—21
18.30—19.45
21—23

17

18-45

10.2

9,3
31.3
6.5
49,6
31,5

15—16
pred polnočjo

17

61,0

43,5
45.4
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Postaja
Podsreda .
Brege . .
Brežice
Oplotnica .
Gomileko .
Podčetrtek

Padavine,
izmerjene
ob 7. uri
5. jun. 1954
58,5
86,9
90,5
14,5
53,7
61,5

Začetek
ob uri

16
17.30
17

Glavni naliv
ob uri
18—24
17.30—21
18.45—21.10
19.30—21
22—23

H u d i n j a se je v Vojniku dvignila za okrog 2 m više kakor ob
zadnji najvišji vodi leta 1926. V Škofji vasi je dosegla maksimalni vodostaj med 22. in 22.30 uro, ko je v pol ure narasla tako visoko, da je pri
kapelici segala več ko 1 m nad cesto. Ob 23. uri j e voda že upadla.
Prav tako naglo in visoko j e narasla V o g 1 a j n a po sotočju s Hudinjo. Pri Cinkarni v Tovarniški ulici je voda v pol ure, od 22.30 do
23. ure narasla za dva metra. Voglajna nad Šentjurjem zaradi nižjih
padavin ni bila posebno visoka.
L o ž n i c a je dosegla v Medlogu po vodomeru pri Joštovem mlinu
290 cm. Primerjava s prejšnjimi leti ni mogoča, ker ima Ložnica zdaj
zaradi svoje regulacije in razbremenilnika bistveno druge, boljše odtočne razmere.
P a k a je v Šoštanju, pri usnjarni, narasla za 60 cm više kakor ob
visoki vodi leta 1933. Tako visoke vode v Šoštanju ne pomnijo najstarejši ljudje. Pod Šoštanjem je bila Paka nižja od visoke vode, ki je bila
v začetku maja tega leta. Paka j e narasla nekoliko pozneje kakor Hudinja in Voglajna, kar j e bilo ugodno za Savinjo, ker ni dobila vse
vode naeukrat.
Gornji tok S a v i n j e itak ni bil nadpovprečno visok. Po izlivu
Pake, Ložnice in Voglajne se je sicer Savinja močno dvignila, vendar
pa ni dosegla vodostajev iz leta 1933. Dne 5. junija ob 4. uri j e dosegla
v Celju vodostaj h = 384 cm oziroma pretočno množino Q = 792 m s /sek.,
medtem ko je imela dne 23. septembra 1933 vodostaj h = 506 cm in
Q = 1245 m 3 /sek. V Laškem je dosegla Savinja 5. junija ob 5.30 uri
vodostaj h = 510 cm oziroma Q = 1066 m3/sek., leta 1933 pa je imela vodostaj h = 620 cm in Q=1456m 3 /sek. Zaradi razmeroma nizke Savinje,
nižje kot leta 1933, je bila zajezitev pri vodomerski postaji na Voglajni
v Celju manjša kot takrat.
Visoke vode so 4. in 5. junija 1954 odnesle v porečju Savinje sledeče
vodomere: Savinja-Polule, Voglajna-Celje, Hudinja-Šmarjeta, PakaVelenje in Paka-Zgornji Dolič.
'
S a v a je po izlivu Savinje dosegla v Radečah maksimalni vodostaj
5. junija ob 8. uri (h —452 cm in Q = 1592 m 3 /sek.), medtem ko je bil
doslej največji vodostaj leta 1933 (h = 725 cm in Q = 2880 m 3 /sek.). Nad
izlivom Savinje je bila Sava še nižja in je imela n. pr. pri Sv. Jakobu
5. junija ob 11.30 maksimalni vodostaj h = 262 cm, Q = 414m3/sek.,
leta 1933 pa je bil h = 510 cm in Q = 1540 m 3 /sek.
Pač pa so preko običajnih visokih voda narasli potoki v pasu močnih nalivov od Sevnice do Brežic. To so Močnik, Gabrnica, Sromeljščica,
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Starovaški potok, Dolenjevaški potok z leve strani in Pirušica, Malenski
potok in Sušica z desne strani. Najvišjo vodo so imeli ti potoki med 22.
in 24. uro.
Dežemerska postaja K r š k a v a s je izmerila 5. junija 94,9 mm
padavin. Dne 4. juni ja so bili trije močnejši nalivi od 18.30 do 19.45.
Med nalivi je deževalo neprekinjeno. Y K r š k e m je padlo 140,2 mm
padavin. Naliv je pričel o b 17. uri in trajal nepretrgoma do 23. ure,
nakar je padal zmeren dež do 3. ure zjutraj. S e v n i c a je zabeležila
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5. junija 66,3 mm padavin. Dež je pričel padati ob 17.40 in je padal
nekako do polnoči. Najmočnejši naliv je bil od 18.10 do 19.30 ure.. Y
B r e ž i c a h so zabeležili 5. junija 90,5 mm padavin. Naliv je trajal od
18.15 do 21.10 ure. Deževati pa je pričelo že ob 17.30 in deževalo pozno
v noč.
Povodenj v. povirju Pake
(Po poročilu Ivana

Gamsa)

Medtem ko Mislinja, ki je povzročila močno poplavo okrog 14 dni
poprej, v času celjske katastrofe ni napravila večje škode ter je prestopila breg le na nekaj mestih, j e voda v povirju Pake kmalu močno
narasla. Pri Doliču so ji dovajali mnogo več vode pritoki z leve strani,
s Kozjaka, kakor z desne, s Pohorja. Bregove je prestopila Paka kmalu
pod Lošperkom. Do Hude luknje je preplavila obrežno ravnico okrog
2 m na debelo. Tu in tam je od Šentflorjana navzdol nanesla na travnike in njive kamenje in pesek. Hiš na poplavnem ozemlju ni. Voda je
preplavila le novo žago v Zgornjem Doliču. V Hudi luknji je bila Paka
dva in pol metra nad normalo' ter je preplavila v tej višini vso dolino
do Šaleka. Pod vodo je bila kaka petina ceste, s katere je deroča voda
sprala vrhnji sloj. Škode je bilo precej na vodnih napravah, predvsem
na jezovih in brvèh. Tik pred Velenjem je odnesel potok, ki priteče od
vzhoda, od Črnove, most na cesti Slovenj Gradec—Velenje, in sicer
malo prej, preden se z njo združi cesta Velenje—Pirešica.
Na Kozjaku je okrog polnoči usad zasul hišo kmeta Kotnika. Kmetija stoji ob potoku, ki teče na severni strani Paškega Kozjaka—Šentjošta proti severozahodu v Pako, in sicer na meji med školjkovitim
apnencem in oligocenskimi sedimenti (peščenci, konglomerati). Kakih
deset metrov nad hišo se je utrgala preperelina, se naslonila na gornji
zid, ki ga je podrla in pokopala pod seboj vse ostrešje. V hiši je bilo
takoj mrtvih pet ljudi, eden pa je umrl kasneje v bolnišnici. Živa sta
ostala le dva fanta.
Povodenj v šaleški dolini
(Po poročilu Slavka M a r o 11 a in Antona S o r e t a)

šaleška dolina je posebno v svojem zahodnem delu okrog Šoštanja
precejšnje hidrografsko središče, kjer se z glavno vodo Pako združijo
potoki Lepenja, Velunja, Pečovnica, Toplica in Florjanščica. Čeprav
letne padavine v njihovem porečju niso ekstremno visoke (okrog 1300
milimetrov), te vode pogosto popljavljajo. Vzrok za to so njihove preozke, vijugaste in plitve struge s precejšnjim strmcem ter s številnimi
primitivnimi jezovi, ki ne dopuščajo narasli vodi hitrega odtoka, pa
tudi tesna dolina, v katero zavije Paka pod Šoštanjem. Šoštanj je ob
visoki vodi pogosto poplavljen. Povodnji v šaleški dolini so sicer
kratkotrajne, a zato nič manj katastrofalne; nobena pa doslej ni zavzela takšnega obsega kakor povodenj v noči med 4. in 5. junijem 1954.
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Vreme pred povodnijo je bilo deževno; deževalo je že ves čas od
1. junija dalje, toda večje količine padavin so padle šele v nalivih, ki
so se začeli 4. junija okrog 6.30 in trajali do okrog 23. ure. Naslednji
dan ob 7. uri so jih namerili v Šoštanju 48,3 mm, v Topolščici 44,5 mm,
v Velenju pa kar 87,3 mm. Množina padavin se je še stopnjevala v
povirju Pake, zlasti na Paškem Kozjaku. Voda je drla z vseh strani
Kozjaka, Smodivnika in drugih hribov, rula je drevje, razkrivala
peščeno oligocensko in apniško triadno osnovo, v številnih plazovih
trgala pobočja, vlačila živino, zemljo, les in vse, kar jo je zaviralo.
Ozka tesen v zgornjem toku j o je še brzdala. Pač pa se je že pred
Šalekom razlila čez cesto in vdirala v niže ležeča poslopja. Podivjane
in narasle pritoke je odbijala, da so tudi sami prestopili bregove. Voda
iz Pake, Trebušnice in Velenjščice je dosegla višek ob 23. uri, ko se je
pojavila na trgu v Velenju in silila v stanovanjske hiše, zlasti na nižjem
desnem bregu, kjer so j o namerili od 10 do 80 cm. Površina med Šalekom, železniško progo in Starim Velenjem je bila domala vsa pod
vodo. Preplavila je polja in travnike med Velenjem, Pesjem in železniško progo, prav tako na sotočju Pake in Sopote ter ob njej navzgor.
Prevelika množina vode je vrgla iz tira dalje navzdol tudi Velunjo
pri Družmirju, Bečovnico, Toplico in Šentflorjanski potok. Paka v Šoštanju je pričela naraščati 4. junija okrog 21. ure, dosegla rob struge
nekaj po 23. uri ter je ob 23.30 prestopila bregove. Najvišje vodno
stanje je dosegla okrog polnoči, zgodaj zjutraj pa je pričela upadati in
se je vrnila v strugo 5. junija pred 15. in 17. uro. Naglega porasta vode
nista mogla zadržati krajši zaščitni zid na desnem bregu v Šoštanju,
kakor tudi ne reguilrani del Pake pri novi termoelektrarni. V obliki
velikega vala je voda v nekaj minutah zajela 60 do 100 m široki pas na
obeh straneh struge. Dosegla je na levem bregu še glavni trg, na
desnem pa železniško progo. Višina vode nad bregom je znašala pri
glavnem mostu na cesti Šoštanj—Celje okrog 120 do 150 cm, pri Za puškovi žagi pod mostom za pešce pa okrog 190—200 cm. Voda je pobrala vse vodomere, tako pri Zgornjem Doliču kakor pri Velenju in pri
mostu na cesti Šoštanj—Lokovica; pustila ga j e le pri tovarni usnja
v Šoštanju, kjer je pokazal ob najvišjem vodnem stanju 3m nad normalo in 60 cm več kakor ob povodnji leta 1933. Zanimivi so podatki, ki
so jih zbrali v termoelektrarni Šoštanj. Pred poplavo (dne 24. maja) je
merila površina pretočnega okna pri mostu na cesti, ki veže termoelektrarno z železniško postajo, 2,75 m2, srednja globina vode 0,331 m,
maksimalna globina 0,51 m, srednja površinska hitrost vode l,im/sek.,
maksimalna hitrost 1,245 m/sek., pretočna množina vode 2,36m3/sek. in
strmec gladine 3,57 %o. Dne 5. junija ob 10. uri, ko je povodenj že precej
upadla, pa je merila površina pretočnega okna na istem mestu 45,74 m2,
globina vode 3,30 m, hitrost 4,76 m/sek. in množina pretočne vode
218 m 3 /sek. Kakšno moč je imela narasla voda, se vidi iz tega, da je
samo s prostora pod lokoviškim mostom, kjer se odcepi od stare struge
nova, regulacijska struga Pake, odnesla okrog 10.000 m3 gradiva. Tu
ter marsikje drugje je močno izpodkopala bregove. Odlagati je pričela
šele pri upadanju in je zapustila na celotnem poplavnem področju plast
mivke in peska, debelo 10 do 30 cm.
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Poleg škode, ki j o je z nasipavanjem napravila na poljih in travnikih, je voda razdrla nad 15 km cestnega omrežja in izpodkopala pet
mostov. Poškodovala je okrog 117 stanovanj ter 56 lokalov in obrtnih
delavnic. Poplava je zahtevala tudi 2 človeški žrtvi. Eno izmed njih je
zadušila voda med spanjem v drvarnici v Šoštanju, druga je utonila
pri lovljenju plavajočega lesa v Pesjem.
Gospodarske škode je bilo največ v občini Šoštanj. Tam je bilo
prizadetih 63 stanovanj, 36 lokalov in obrtnih delavnic, tovarna usnja
in gradilišče termoelektrarne. Voda je uničila okrog 720 m ceste in
močno razmajala tri mostove: most na cesti Šoštanj—Lokovica, most
za pešce v mestu in most v Penku. Vendar to še ni vse, Florjanščica je
uničila 8 km gozdne ceste v Šentflorjanskem grabnu, kjer je potok
prestavil svojo strugo kar na cesto. Tudi Velunja je razširila svojo
strugo in je pri tem uničila 6 km ceste Šoštanj—Razbor. V dolžini 500 m
j e bila poškodovana še cesta Šoštanj—Topolščica. Na cesti Šoštanj—Velenje je voda poškodovala okrog 700 m cestišča, odnesla podporni zid
v dolžini 90 m in most. Na poplavnem področju so bili uničeni posevki
in travniki. Celotno škodo v občini so ocenili na 116,474.000 din. Največjo škodo so ugotovili na zgradbah, gospodarskih poslopjih, v stanovanjih in lokalih; ocenjena je bila okrog 92,623.600 din; škoda na premičninah je znašala 5,915.000 din, na zemljiščih, travnikih in posevkih
3,215.000 din, na cestah, mostovih in jezovih pa 14,721.400 din. V okraju
so ocenili škodo na 556,370.000 din. Škoda na zgradbah, komunalnih
napravah in osebni lastnini je znašala 185 milijonov din, v industriji
152,360.000 din, v trgovinah in gostilnah 9,106.000 din, v kmetijstvu in
gozdarstvu 15,403.000 din, na cestah, mostovih, vodotokih, nasipih, železnici in telegrafsko-telefonskih napravah pa še 194,428.000 din.
Velikanska škoda, ki j o povzročajo poplave, vedno bolj kliče po
čimprejšnji ureditvi vodotokov. Z regulacijskimi deli so sicer že pričeli,
nova struga Pake pri termoelektrarni je že skoraj končana, prav tako
bodo kmalu končana regulacijska dela na spodnji Velunji. Kazalo bi
pospešiti še nadaljnja dela, ki so v načrtu, predvsem podaljšati regulacijo Pake skozi Šoštanj do soteske Penk. Stroški za to delo, ki so
preračunani na okrog 120 milijonov din, so manjši od škode, ki j o povzroči ena sama povodenj.
<
Povodenj ob Pirešici
(Po poročilu Draga P r e d a n a )

Pirešica prihaja izpod Šentjanža pod Vinsko goro, zbira tam svoje
vodovje v zložnejšem terciarnem svetu, nato pa prečka apniško Ponikevsko hribovje v tesni soteski (»Socki«), ki j o oklepajo na vzhodu
strma pobočja Kjumberka, na zahodu pa nekoliko nižjega Rodofa. Dolina, tu ožja, tam širša, je redko naseljena, v širših njenih delih so
skromne domačije z njivicami in travniki. Šele pri vasi Pirešica se svet
na široko odpre proti Savinjski dolini.
Pirešica ob dolgotrajnejših nalivih večkrat naraste ter tu in tam
prestopi bregove, vendar ne pomnijo najstarejši ljudje, da bi se bila
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kdaj tako razbesnela kakor se je to zgodilo 4. junija 1954. Voda je ob
nalivih, ki so se pričeli okrog 17. ure, pričela v Socki hitro naraščati.
Okrog 19. ure je naglo prestopila bregove in se pričela razlivati po
njivah in travnikih ter preplavila tudi cesto, ki pelje po dolini, v vsej
njeni dolžini. V hišah ob cesti je stala skoraj meter visoko. V zgornjem
in srednjem toku je bila do 3 m nad normalo, pri kamnolomu ob izstopu
iz Socke pa 5 m.
Ko je začel okrog 22. ure naliv popuščati in ko je hkrati popustil
pod vodnim pritiskom tako imenovani Kranjčev jez, nedaleč od izhoda
iz Socke, je začela voda v sami soteski naglo- padati ter se je že zjutraj
ob petih vrnila v svojo strugo. Zato pa se je mogočno razlila po Pirešičkem polju in po vsem področju do izliva v Ložnico.
Razdiralni učinki vode so segli po Socki navzgor do vasi Črnove
pri desetem kilometru ceste Petrovce—Velenje. D o tam so bile vse
njive in travniki popolnoma uničeni; Pirešica je rodovitno zemljo deloma odnesla, deloma pa j o je prekrila z debelimi plastmi grušča in
peska. Od mostov, ki so ovirali njen odtok, je dva pri kamnolomu ob
izhodu iz soteske odnesla. Traverze enega od njih je kljub njihovi teži
nesla sto metrov daleč po strugi ter jih izkrivila, kot da so iz pločevine.
Nasprotno pa je most pri šestem kilometru vzdržal, ker je voda pred
njim udarila čez cesto in si začela kopati novo strugo. Cestišče je bilo
v dolžini nekaj metrov razrušeno in bi bila globinska erozija ob daljšem trajanju poplave tolikšna, da bi si bila voda tu izkopala novo
korito. Pojav močne sveže erozije je* bilo opaziti tudi pri osmem kilometru blizu J oš tove žage; ob tamošnjem rahlem okljuku je voda prav
tako udarila iz struge ter si začela v dolžini okrog 100 m ustvarjati
novo, skoraj ravno strugo, ki je ponekod meter globoka in do štiri
metre široka. Odplavljeno gradivo je voda odložila deloma na bližnjem travniku, deloma pa ga je odnesla dalje.
Voda je divjala tudi po pobočjih doline. Vzhodno, kjumberško pobočje, ki je iz andezita, je položnejše in na gosto pretrgano s hudourniškimi grapami; po njih j e pridrvela voda, prinašajoč s seboj velike
množine kamenja, ki so obležale, v obliki vršajev na levem bregu Pirešice, v kolikor jih ni le-ta odnesla naprej. Po zahodnem, rodovskem
pobočju, ki j e bolj strmo in ima apniško podlago, je voda dobesedno
drvela navzdol ter povzročila več večjih in manjših usadov. S seboj je
povsod nosila drevesa, zlasti pa je odnesla skoraj vse ob bregovih
vzrasle jelše ter jih odlagala po njivah in travnikih. Ker je bila s tem
odstranjena ovira za bočno erozijo, se je struga Pirešice še laže močno
razširila.
Še bolj, čeprav nekoliko kasneje, zlasti potem, ko se je bil zrušil
Kranjčev jez. se je pričela razdiralna moč vode uveljavljati od kamnoloma navzdol do vasi Pirešice in Pirešičkega polja. V kamnolomu ima
cestna uprava skladišče sodov z bitumenom za asfaltiranje ceste. Voda
je odnesla 460 takih sodov; vzlic temu, da je en sod težak 230 kg, jih je
voda raznesla po vsem Pirešičkem polju. Pri tem jih je šlo v izgubo
blizu 80 z vsebino vred. Narasla voda je odplavila tudi 50 m3 gramoza,
5
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pripravljenega za asfaltiranje cest, pa tudi obcestnega gramoza je odneslo 70 m3. Vrh tega je voda tu odnesla dve baraki. V barakah pri
kamnolomu, kjer so prebivali medžimurski delavci, je voda zahtevala
tudi smrtno žrtev, delavca Fr. Petkovi ća, ki se je nagnil skozi ostrešje,
da bi pregledal položaj. Pri Kranjčevem mlinu je voda poleg jezu
odnesla moist, uničila mlin, porušila in odnesla hišni vogal in z njim vse
pohištvo ter opustošila polja in travnike. Kakšnih 200 m pod Kranjčevim
mlinom je bil na Pirešici drugi jez za Reharjev mlin. Tudi tega je
voda odnesla, razen tega pa si j e levo od tod skopala novo strugo. Nekoliko niže pred Mirnikovo hišo j e bil majhen meander. Tu je voda
tako rekoč odstrigla več sto kubičnih metrov pomolov, ki so z desnega
brega moleli v strugo, tako da okljuka ni več. Z zemljo vred je odnesla
tudi okrog deset sadnih dreves. Pri Mirnikovih so imeli pod hišo lično
gospodarsko poslopje. Voda ga je odnesla kot da je iz pajpirja, z njim
vred pa tudi gospodarski inventar, prašiča in nekaj perutnine. Dober
streljaj od tod stoji na levem bregu Reharjev mlin. Na mlinski kolesi
s korci pripeka voda po umetno skopanem kanalu. Narasla voda je tu
odnesla rako z vso leseno konstrukcijo, hišna vrata s podboji vred,
veliko zemlje, vrt za brajdo in starodavno lipo. Voda j e odnesla tudi
temelje, na katerih sta tičali vreteni mlinskih koles, tako da sta se le-ti
sesedli in obležali globoko v blatu in gramozu.
Pri vasi Pirešici je globinska, zlasti pa bočna erozija tako preoblikovala strugo in bregova, da je dobila dolina popolnoma drugo lice.
Struga se je poglobila približno za en meter, razširila pa se je od
dotedanjih treh na šest do deset metrov.
V vasi Pirešici se je zrušil most, čigar železne traverze so vaščani
naslednje dni poiskali in dvignili iz struge. Pred Pernovškovim kozolcem je odneslo sadovnjak, travnik pa prekrilo z debelimi plastmi
grušča in peska. Pod vasjo dela potok skoraj pravokoten ovinek zaradi
naravne pregrade — strmega griča, na katerem stoji pireška cerkvica.
Kmalu potem, ko zavije Pirešica zaradi okljuka proti jugu, je stal most
betonske konstrukcije, ki je vezal Pirešico z Železnim. Tu so se vodne
mase zadržale, zaradi česar je voda nad mostom vse do Socke spet
narasla za en meter. Ko pa je most popustil, je voda naglo padla ter se
brž razlila po Pirešičkem polju, tako imenovanih Lokah.
Na Pirešičkem polju je voda napravila obilo škode. Odnesla je
nekaj hmeljišč s hmeljevkami vred, zasula z blatom žitna polja, krompirišča in travnike tako, da jih je bilo treba na novo preorati. Voda se
je razlila po dolini vse do sotočja Pirešice in Ložnice. Zanimivo je, da
v 700 m dolgem reguliranem delu ni niti napolnila struge, pač pa se je
pred njim razlila po travnikih ter se v široki pahljači združila z naraslo Ložnioo. Le z nadaljevanjem že začetih regulacijskih del na Pirešici bo mogoče v prihodnje preprečiti podobne katastrofe.
Silni nalivi so sprožili tudi številne usade. Nekateri so v Socki za
nekaj časa onemogočili cestni promet, drugi so napravili veliko škode
po vinogradih in sadovnjakih. Tudi z drevjem porasla pobočja niso
bila na varnem pred njimi. Ponekod se je drevje v prvotnem položaju
s koreninami vred zapeljalo navzdol.
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Povodenj ob Ložaici
(Po poročilu Draga P r e d a n a )

Ložnica izvira severno od Šentandraža pri Velenju, vstopi v ravan
Savinjske doline pri Polzeli, zavije tam v velikem ovinku proti jugovzhodu ter teče blizu severnega roba ravnine, dokler se med Lavo in
Celjem ne izliva v Savinjo. Na vsej svoji poti, zlasti pa med Polzelo
in Lavo, kjer teče z majhnim strmecem ter v številnih meandrih, povzroča ob večjih nalivih poplave in z njimi velikansko gospodarsko
škodo. Na levem bregu sprejema vrsto večjih in manjših potokov, predvsem Trnavo s Peklenšco, Vršco, Pirešico in Podsevčnico s Sušnico.
Tudi ob Ložnici je začelo dne 4. junija 1954 deževati kmalu po
17. uri, sprva v obliki običajnih nalivov, ki pa so kasneje med silnim
bliskanjem in grmenjem postajali vedno hujši. Prenehali so okrog
22. ure. Voda je začela vidno naraščati okrog 20. ure in je naraščala vse
do 1. ure po polnoči, ko je začela počasi padati. Med Zalogom in Gotovljami se je vrnila v strugo dne 5. junija ob 15. uri, medtem ko se je to
v reguliranem delu Ložnice pri petem kilometru zgodilo še ob 12. uri.
Voda j e segala okrog dva in pol metra nad povprečno višino v strugi.
Tudi vsi pritoki Ložnice so dne 4. junija zvečer mogočno narasli, njihove vode, zlasti Pirešica, pa so drle in rušile tako, da tega ne pomnijo
najstarejši ljudje.
Da Ložnica ni še katastrofalneje narasla in da se je razmeroma
kmalu vrnila v svoje korito, je pripomogel leta 1953 zgrajeni raztežilnik pri Polzeli, pa tudi že regulirani del Ložnice. Neregulirani deli
in tisti, pri katerih so bila regulacijska dela le deloma zvršena, pa niso
mogli požirati velikanskih vodnih mas, ki so se zaradi tega zlasti v
srednjem toku Ložnice močno razlile po travnikih in poljih. Voda je
zalila vse področje od Gornjih Grušovelj do Levca, preplavila vse niže
ležeče vasi ter vdirala po njih v kleti, stanovanja, hleve, svinjake in
gospodarska poslopja. Na jugu je segla do savinjske magistrale, ponekod, na primer med Petrovčami in Arjo vasjo, pa je vdrla čez cesto
in poplavila naselja in polja, kar se ni še nikdar zgodilo. Petrovce, ki
jih je doslej preplavljala le Savinja, so' bile tokrat prvič pod vodami
Ložnice.
Omembe vrednih razdejanj ložniška voda ni povzročila, dasiravno
je napravila po poljih in travnikih veliko škode ter je pokončala mnogo
domače in poljske perutnine ter zajcev. Velika nevarnost je pretila
podložkemu transformatorju, v katerega je vdrla voda potoka Trnave
in segla v stiskalnici že 31 cm visoko. Ce bi narasla le še za 10 cm, bi
nastopila katastrofa. Z njo bi bil prizadet med drugim tudi zabukoviški premogovnik, ki ga oskrbuje transformator z električnim tokom.
Ob pritokih Ložnice se je v ilovnatem in lapornatem svetu sprožilo več usadov, ki so povzročili precej gospodarske škode po vinogradih, sadovnjakih, gozdovih in senožetih. Tako j e kmetu Cokanu
(p. d. Francuhu) v Jederti nad Gotovljami usad odnesel pol hleva in del
hiše. Na cesti Petrovče—Velenje sta dva usoda za dvanajst ur onemogočila promet. Več sto kubičnih metrov zemlje in kamenja so morali
odriniti z buldožerji.
3*
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Povodenj ob zgornji Hudinji in Dobrnici
(Po poročilih Silve A r 1 i č in Ivana Gamsa)
V zgornjem porečju Hudinje so se prvi nevihtni oblaki zbrali dne
4. junija okrog 16. ure. Ob pol 17. uri se je pričel prvi naliv, ki je kmalu
prenehal, ob 17. uri pa se je razdivjala prava nevihta. Deževalo je neprestano in zelo močno do 21. ure, nato je za nekaj časa prenehalo,
* toda že med 21. in pol 22. uro se je pričel nov naliv, ki je trajal vse do
23. ure.
V povirju Hudinje je bilo z Jesenico — ki ji domačini, predvsem
starejši, pravijo tudi Paka, ker izvira v Paki — podobno kakor s Pako.
Kmalu pod Lošperkom j e narasla za blizu dva metra. Ker pa je struga
precej globoka, je voda le tu in tam prestopila bregove ter jih deloma
porušila. Vode s Pohorja niso močno' narasle. Nekaj višji so bili pritoki
severno od Vitanja. Hudinja je do Vitanja porušila številne jezove in
mostove, drugih stavb pa v ozki dolini itak ni. Še v Vitanju ni znatneje
prestopila bregov ter je bila manjša od Jesenice in Hočne. Šele po
sovodnji s tema dvema je začela resneje poplavljati in rušiti. Tik pod
sotočjem Hočno je voda zalila prvo stavbo, kovačijo v spodnjem Vitanju. Bila je tu okrog dva metra visoka. V Žempretu, soteski pod
Vitanjem, je pridrvel z desne strani, s Kozjaka, prvi kamniti plaz. V
Fužinah je voda poškodovala tovarno kovanega orodja in livarno, prebila jez ter odtrgala cesto. Malo niže je potok iz grape pod Kozjakom
odnesel delavnico pri hiši Lipeka mlajšega. Od Fužin dalje je voda po
grapah na levi in desni izredno pustošila. Iz apniškega sveta j e naneslo
na cesto ali v potok cele vršaje skalovja, iz dolomita in oligocenskih
plasti pa velike kope prsti in manjšega kamenja. V pobočjih Stenice
med Vitanjem in Lindekom so usadi uničili veliko gozda. V Socki se je
plaz drevja, prsti in kamenja ustavil tik pred domom kmetije Blazinšek, ki stoji ob ustju grape v glavno dolino. Voda je okrog 20. ure
vdrla v hišo ter j o znatno poškodovala, pred hišo pa odnesla delavnico.
Največ usadov je doživel svet okrog Socke, kjer je severno od graščine
pas werfenskih skladov, nato ozek pas apnenca in oligocena ter zatem
miocena. Na količkaj strmejših pobočjih, posebno na travnatih, so se
usadi prožili drug ob drugem. V terciarnem svetu so bili plitvi, površinski, na apnencu pa kamniti. Poškodovali so 2 hiši in 3 gospodarska
poslopja. Cesta od Socke v Vitanje je bila še 14. junija na več mestih
zasuta.
V razširjeni dolini pod Socko se je Hudinja razlila več ko 100 m na
široko po polju. Izredno sta narasla desna pritoka Laze in Vrbnica, in
to celo prej kot sama Hudinja. Vrbnica je odnesla nekaj kozolcev.
Novejše hiše ob Hudinji blizu sotočja z Vrbnico so bile okrog 2 m visoko
preplavljene, njihovi vrtovi in sadovnjaki pa močno uničeni. V dolini
nad Strmcem je vocia prestopila bregove med pol 20. in 20. uro ter dosegla višek ob 23. uri, ko je preplavila svet izven struge do dva in pol
metra visoko. Nato je začela upadati in je ob pol 1. uri poplavljala le še
pol metra visoko. Povodenj je prizadela predvsem naselja Polže, Razdel
in Zlateče. V Polžah je Hudinja poškodovala staro fužino, porušila in
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deloma odnesla mlin, dva kozolca in dve gospodarski poslopji. Pri
Polžah so bili tudi močnejši usadi. Nesreča bi bila še večja, če ne bi
bila struga tu regulirana in ne imela velikega pretočnega profila. Zato
je voda Hudinje ostala v strugi, polje pa so preplavile vode, ki so pridrle z leve in desne v dolino. Delna regulacija je torej tu koristila,
čeprav je morda še pospešila katastrofalni odtok proti Vojniku in tamošnjemu ozkemu pretočnemu grlu. Pač pa se je varovalni nasip • ob
Hudin ji okrog Socke pokazal za nezadostnega.
Po mnenju poročevalca I. Gamsa j e H udinja od vseh savinjskih
pritokov najbolj divjala, in to predvsem zaradi ogromne količine valečega in plovnega materiala, ki so ga odložili kamniti plazovi in usadi.
Poročilo Silve Arlič pa poudarja, da je močneje kot zgornja Hudinja
reagiral na nalive njen pritok D o b r n i ca. Dobrnica je že ob 18. uri
v svojem toku nad Lembergom presegla normalo, med pol 19. in 19. uro
je dosegla rob struge, med 19. in 20. uro, ko je najmočneje narasla, pa
se je razlila čezenj in dosegla višek okrog pol 21. ure. Med 23. in pol
24. uro je pričela upadati, med 5. in 6. uro zjutraj pa se je vrnila v
strugo.
Dobrnica je drla in rušila že v gornjem toku nad Gutenekom, od
koder je odnesla obilo grušča in dragega gradiva ter z njim zatrpala
vhod iz Soteske pri Hudičevem grabnu. Močno je voda narasla ob
vstopu Dobrnice v širšo dolino pri Dobrni, kjer je zasula s kamenjem
velike komplekse njiv. Pri Pristavi, kjer potok zavije iz severnojužne
smeri proti jugovzhodu, je prav tako odložila mnogo kamenega in
peščenega, manj pa blatnega gradiva. Nad Grosovini klancem med
Pristavo in Lembergom je zemeljski plaz zasul strugo in vodo zajezil;
zato je tu narasla za 3 do 3 in pol metra nad normalo ter se razlila
izven struge do 2 m visoko. Z novo, do 2 m globoko strugo si je poiskala
pot kar čez njivo in s tem presekala dotedanji ovinek.
V vsem sektorju nad Lembergom je voda Dobrnice porušila eno
kmečko hišo, 2 kovačiji, 10 gospodarskih poslopij in delavnic, 4 mline,
3 jezove, 2 žagi, 1 betonski in 3 kamnite mostove. Človeških žrtev ni
zahtevala. Plazovi zemlje in kamenja so v porečju Dobrnice tudi sicer
napravili obilo škode. Uničili so več kompleksov gozda, zasuli cesto
v Hudičevem grabnu ter cesto in strugo pri Grosovem klancu pod Lembergom. Posebno veliko jih je bilo ravno pri Lembergu in bližnjih
Vinah, kjer so mehkim miocenskim laporjem podlaga močilo nagnjene
plasti litavskega apnenca. Plazovi so se prožili že pri strmini do 10",
vendar je v takih primerih spolzela le vrhnja, iprstena plast.
V sektorju med Lembergom in Hrenovo, kjer se dolina nekoliko
razširi, se j e voda razlila do lOOm na široko ter dosegla južno pobočje,
ki ga je nasproti Lembergu pričela izpodjedati. Ob ovirah, na katere je
zadela, na primer ob podrtem kozolcu v Lembergu, je odlagala blato
in kamenje. Tudi v tem svetu je bilo v mehkem terciarnem svetu obilo
usadov. Vsega skupaj so bila tu uničena 3 gospodarska poslopja, 1 jez,
1 mlin, 1 kozolec, 1 kamniti in nekaj manjših lesenih mostov. Cesto je
pri Lembergu uničil usad, med Lembergom in Hrenovo pa deloma usad,
deloma voda.
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Y široki dolini ob sotočju Dobrnice in Hudinje ipri Strmcu se je
pritisk združenih vodâ posebno stopnjeval. Tudi tu je voda pričela
naraščati okrog pol 19. ure, prestopila bregove med pol 20. in 20. uro
ter dosegla višek okrog 23. ure. Poplavila je ozemlje do širine 120 m
Močno je razjedla strugo in odnesla 1 kozolec, 1 gospodarsko poslopje
in del mostu. Usodi so bili tudi južno nad sotočjem v bregu, ki sta ga
vodi močno izpodjedli.
Povodenj ob Hudinji v Višnji vasi in. Vojniku
(Po poročilu Draga R e b e r n i k a )

Po sotočju z Dobrnico pri Strmcu nadaljuje Hudinja svojo pot
proti vzhodu, kjer se pri Višnji vasi njena dolina zopet zoži na okrog
100 m širine. Kmalu pod to ožino stojita dve žagi, papirnica in grad
Tabor, kjer dobi Hudinja pritok Tesnico (Frankolovski potok) in Drežnico. Prva priteče od Frankolovega po široki dolini in dobi pri vasi
Ivenca od vzhoda še Drežnico, ob normalnih vremenskih razmerah
majhen potoček, ki zbira vodo na južni strani Konjiške gore in v dolini
od vasi Razgorce do Jankove. Pri gradu Tabor zavije Hudinja ostro
proti jugu skozi trg Vojnik in dalje po nasuti dolini proti Celju. V tem
delu si je zajedla v nasutino razmeroma globoko strugo (2 do 3 m), njen
tok pa je precej zavit, kar otežkoča hiter odtok vode. V vsem toku od
Strmca mimo Višnje vasi, Vojnika, Arclina in dalje proti Celju so ob
Hudinji rodovitna polja, čeprav je na nasutini ponekod samo 20 do
30 cm zemlje.
Dne 4. junija popoldne je bilo nebo do 16. ure delno oblačno, nakar
se je od severozahoda, od Dobrne, močno pooblačilo. Okoli 17.15 so
nizko viseči oblaki dosegli Vojnik in spustili prve kaplje dežja brez
vsakega groma in bliska. Ob pomikanju proti vzhodu se je dež stopnjeval od minute do minute in se spremenil v izredno močan naliv.
Njegovo središče je bilo v hribovju okrog Tomaža vzhodno od Vojnika.
Od tam se je voda v velikih količinah odtekala delno proti Vojniku,
delno v Tesnico in Drežnico severno od Vojnika, delno pa v potok, ki
teče izpod Tomaža mimo Pristave in Šmiklavža proti jugu. Za odtok te
nenavadno narasle vode ožji deli tamošnjih dolin in potočne struge
niso zadostovali; voda je drla še čez travnike in polja ter je narasla za
okrog 70 cm nad strugo. Odnašala je zemljo, brvi in male mostove. Pri
tem nalivu, ki je trajal od pol 18. do 19. ure, sta največ trpela vzhodni
del Vojnika, kjer j e voda preplavila nizko ležeča stanovanja in kleti
ter vas Ivenca, ki stoji ob sotočju Tesnice (Frankolovskega potoka} in
Drežnice.
Ob 19. uri, ko je prvi naliv prenehal, je voda v strugi Hudinje
segala do zgornjega roba. Postaja ljudske milice in občinski ljudski
odbor sta že pred tem časom obveščala ljudi o možnosti nadaljnjega
naraščanja vode in večje nevarnosti. Prepovedan je bil prehod čez most
železne konstrukcije z razpetim» 18 m in čez leseno brv v Vojniku. V
tem času Hudinja še ni odnašala.
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Ob pol 20. uri je začelo ponovno deževati, toda težišče tega naliva
ni bil Vojnik, temveč okolica Dobrne. Naliv je prenehal ob 23. uri. Ze
ob pol 20. uri je Hudinja povsem napolnila strugo in se začela izlivati
po poljih. Voda je naraščala silno naglo. Ob 22. uri je voda v trgu po
glavni cesti drla v višini 160 cm in dosegla kmalu nato, ob 22.30 uri,
višek 165 cm, nakar je začela upadati in se vrnila v strugo ob 5. uri
zjutraj.
Največ vode je dala Dobrnica, ki se je v ozkem delu doline nad
Lembergom zajezila, narasla tam za približno tri metre ter okrog 21. ure
predrla oziroma podrla zajezitveno gradivo in v sunku prihrumela
proti Vojniku. Ta vodni sunek je povzročil največ škode, ker je voda
narasla v silno kratkem času, rušila svojo lastno strugo, trgala drevje
ob njej in ga nosila proti Vojniku. V Višnji vasi, kjer stoji žaga in
tovarna ovijalnega papirja, se dolina zopet nekoliko zoži. Tu je Hudinja, okrepljena z vodami Dobrnice, še bolj narasla kljub temu, da je
bila struga s poplavljenim ozemljem čez 100 m široka. Tok narasle
Hudinje, ki je drla po polju in cesti med Višnjo vasjo in Dobrno, je
bil tako močan, da je odplavil preko 700 m3 hlodovine z ležarinskega
prostora žage KZ Višnja vas, odnesel del žage, popolnoma uničil zajezitvene naprave in polomil sadno drevje. Po dotoku Tesnice in Drežnice
še stopnjevani naval vode j e silovito pritiskal na severni del Vojnika,
kjer se prostor zaradi zazidave na obeh straneh struge zopet močno
stisne. Ogromna množina vode ni mogla naprej samo po strugi, ampak
je drla tudi po trgu samem, na nekaterih mestih do 2 m visoko. Šele
južno od Vojnika, ko se dolina široko odpre, se je razlila po poljih.
Zajezitev v trgu je povzročil naplavljeni material (hlodovina in
odtrgano drevje), ki se je kopičil pred brvjo v severnem delu Vojnika.
Ko je odplavilo brv, je vse to gradivo pritisnilo na 100 m niže stoječi
železni most, ki tudi ni vzdržal si-lnega pritiska in ga je voda z zajezenim materialom vred odplavila približno 400 m niže na polje.
V vsem poplavljenem delu od Strmca mimo Vojnika, Arclina,
Škofje vasi in dalje proti Celju je voda segala preko bregov struge.
Najvišji vodostaj je bil v Višnji vasi pri južnem delu papirne tovarne,
kjer je voda v hiši posestnika Klančnika dosegla višino 3,40 m, to je
30 cm v prvem nadstropju; V tem delu je segala 4,60 m nad povprečno
višino v strugi. V Vojniku samem je dosegla višino 3,70 m nad povprečkom.
Največje razdejanje je voda napravila v Vojniku, kjer je s temelji
vred odplavila gasilski dom, čez katerega mesto si je razširila svojo
strugo, odplavila poslopje za poljedelsko orodje in veliko mlatilnico.
Razen tega je razdejala in odplavila še 6 gospodarskih poslopij treh
kmetov, 2 obrtnikov in 1 delavca. Tem ljudem je voda uničila stanovanjske hiše. V Višnji vasi, Ivenci in Globočah je močno razdejala
3 mline, 2 žagi, ki sta popolnoma uničeni, 3 gospodarska poslopja, 9 pomožnih poslopij in 1 stanovanjsko hišo. Na Hudinji je od Strmca do
Škofje vasi odnesla 6 mostov in 3 brvi, na njenih pritokih pa 12 mostov.
Južno od Vojnika je odnesla 120 m okrajne ceste Vojnik—Šmartno,
v dolžini čez 2800 m pa je cestam uničila zgornji sloj in raztrgala kamenito podlago.
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Y stanovanjskih zgradbah trga samega in bližnje okolice je bila
poplavljena vsa stanovanjska oprema z oblačili in hrano, 1 trgovina,
9 obrtnih delavnic, pomožni prostori nižje gimnazije, dijaška kuhinja,
pošta in 2 gostinska obrata. V celoti je bilo v tem delu prizadetih na
stanovanjskih zgradbah, gospodarskih poslopjih in delavnicah 58 hišnih
posestnikov, od česar pripada splošnemu ljudskemu premoženju
13 zgradb, okrajni zadružni zvezi 3 zgradbe, obrtnikom 8 zgradb in
kmetom 34 zgradb. Razen tega je bilo 132 ha njih in travnikov pod
vodo. Od tega so morali okrog 40ha njih ponovno preorati in posaditi
ter posejati s krompirjem in koruzo. Prva krma na travnikih ni bila
sposobna za košnjo, še manj pa za polaganje živini. Popolnoma uničenih pa je okrog 4 ha travniške in njivske površine, kjer je voda
nanosila do 80 cm proda in peska, drugod pa zopet odnesla rodovitno
zemljo ali pa napravila v njej do 2 m globoke udrtine.
Л hribovitem svetu severno in severovzhodno od Vojnika so kmetom
napravili precej škode usadi, ki jih je bilo, večjih in manjših, okrog 250,
največ po njivah in pašnikih. Samo v Kladnartu, mali hribovski vasici,
je bilo na površini pol kilometra 18 usadov. Marsikje so plazovi zasuli
ceste in pota ter zajezili manjše potoke. Največji so bili pod Konjiško
goro, v vinorodnem svetu terciarnih peščencev in laporjev ter na področju vasi Male dole, Razgorce, Zelče, Bukovje, Rove in Bezovica.
V Malih dolih je plaz potegnil s seboj zidanico in j o pustil 350 m niže
popolnoma nepoškodovano." Ponekod so usadi zajeli tudi gosto zarasle
kose gozda in jih potegnili s seboj.
Na opisanem ozemlju so bile štiri človeške žrtve. V Višnji vasi je
utonila 10 let stara deklica, ki je hotela rešiti svoje igrače iz sosednjega
stanovanjskega prostora, ki ga je prav v tem trenutku odtrgala voda.
V Škofj i vasi so trije ljudje utonili v stanovanju, kjer so že spali.
Podobne katastrofe bi lahko preprečila le regulacija Huclinje od
Strmca do Celja, kjer je njena struga preozka in prezavita za odtok
visoke vode. Vrh tega odlaga reka v tem sektorju ogromno gradiva,
ki ga prinaša iz svojega zgornjega in srednjega toka, kjer ima močno
hudourniški značaj. Samo na Prodih pri Vojniku nanese v dolžini 60 m
letno več sto kubičnih metrov mivke in drobnega proda.
Povodenj v Šentjurju pri Celju
(Po poročilu Marjana Z a g a r j a)
Poplavno področje v Šentjurju pri Celju leži v hidrografskem
centru, ki ga prav tu tvori Voglajna s svojimi levimi in desnimi pritoki.
Vogla jna priteče izpod Jezerc pod Dob jem po tesno zajedeni dolini,
ki se le delno razširi pri Sv. Urbanu pod Slivnico, ko dobi z desne strani
Drobinski potok z Ločnico; tam tvori majhno nasuto ravnico, nato pa
si zopet z ozko sotesko prebije pot skozi eruptivni hrbet vzhodno od
Rifnika. Pri vasi Črnolica jugovzhodno od Šentjurja vstopa v do 1 km
široko nasuto ravnico, ki se razteza nekako od Grobelna do Opoke
pred Štorami. Dolino, v kateri zavije Voglajna proti zahodu, obdaja
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na severu terciarno gričevje, na jugu pa prihajajo izpod terciarnih
plasti na dan iz mezozojskih kamenin zgrajeni, močno razčlenjeni
vzhodni hrbti Posavskega hribovja.
Med pritoki Voglajne so važni predvsem trije: dva z desne, eden
z leve. Prvi je Slom, ki priteče s severa od Ponikve in pri Grobelnem
zavije v vzhodni del navedene ravnice, po kateri teče do Šentjurja,
kjer se združi z Voglajno. Drugi pritok je Pešnica, ki dovaja vode iz
okolice Dramelj, in teče po plitvi dolini med terciarnim gričevjem
proti jugu do Voglajne v Šentjurju. Z leve strani priteče Kozarica, ki
zbira vodovje pod Šentrupertom, se v ozki soteski prebije skozi triadne
vzhodne odrastke Posavskega hribovja med Resevno in Rifnikom ter
se nenadoma znajde na ravnici Voglajne tik pred Šentjurjem. V Voglajno se izliva 100 m prej kot Pesnica.
Temeljni vzrok za povodenj 4. in 5. junija v območju šentjurskega
hidrografskega centra je bil razen v vremenskih razmerah prav v opisani prirodni izoblikovanosti odtočnega omrežja. Soteski, skozi kateri
si morata prebiti pod Voglajna nad Crnolico in Kozarica v Šibeniku,
sta že sami po sebi ovira za odtok visoke vode. To oviro še stopnjujejo
tamošnji jezovi. Zato Voglajna že na ravnici pri Sv. Urbanu pri Slivnici
vsako lgto več ali Љапј poplavlja, prav tako pa Kozarica pri Sv. Jakobu
in Vodrušu. Toda glavno poplavno področje je ravnica ob Voglajni in
spodnjih tokovih njenih pritokov od Grobelna do Opoke pot Štorami,
kjer se dolina zoži. Voglajna se po ravnici vije z neznatnim strmcem
v večjih ali manjših okljukih. Tudi tu je zastoj v naravnem odtoku še
poslabšal Človek s svojimi napravami. Voglajna je na treh mestih zajezena z večjimi jezovi (mlini, žage), ki občutno dvigajo vodo v strugi
in s tem tudi talno vodo v ravnici, ki je zaradi tega močvirna. V večini
ravnice, posebno niže Šentjurja uspeva zato le kisla trava (šar). Eden
teh jezov stoji tik ob izlivu Kozarice v Voglajno. Zaradi njega zastaja
voda 2 do 3 km daleč navzgor in zamočvirja ravnico. Ob nekoliko
večjem nalivu prestopi bregove in ograža ter odplavlja les LIP (parna
žaga in tovarna furnirja). Pred leti je občina hotela podreti jez, vendar
so se pojavili pomisleki s strani železniške uprave, češ da bi narasla
voda Voglajne brez jezov udarjala neposredno na železniški nasip.
Naslednji jez je 1,5 km niže; tudi ta dviguje gladino vode za 1,5 m.
Dno ravnice je zato skoraj neuporabno' (močvirje in šar). Temu sledita
do Opoke še dva jezova s podobnim učinkom.
Pešnica, ki je bila tokrat glavni povzročitelj poplave, je ob normalnih razmerah majhen potok, ki pa rad hitro naraste in prestopi
bregove. Struga je na obeh straneh gosto obrasla z grmovjem in vrbjem,
ki tokrat ni bilo očiščeno. Ko je voda izstopila in sekala ovinke, je
gosto rastje zaprlo pot, da se je razlila na vse strani. Vse to se je prepletlo še z naneseno krmo, deskami, hlodi in deli mostov. V Šentjurju
seka Pešnica cesto Celje—Rogaška Slatina. Most preko nje je zidan,
obok pa jako ozek. Za naraslo vodo je bil mnogo premajhen, zato je
udarila čez cestni nasip in skozi hiše na drugi strani. Onstran mostu
je KZ sušila na travniku trsije za opažen je. Bilo j e nekaj sto kupov,
več metrov visokih in širokih. S tem gradivom si je voda zaprla pot
skozi vrbje ob reki, zato je močno narasla in se razlila po spodnjem
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trgu proti železniški postaji, še niže doli tik pred izlivom v Voglajno
teče Pešnica pod zidanim obokam železniškega mostu. Narasla voda je
kmalu zapolnila obok in mu izpodkopala temelje, ki so se pričeli pogrezati. Zaradi premajhnih odprtin v navedenih dveh mostovih je voda
tako narastla, da si je morala utreti pot čez železniški nasip 100 m desno
od mostu, ga popolnoma predrla in odnesla več metrov na široko. Omenjena dva mostova sta bila prepreki že pri prejšnjih večjih poplavah.
Vsem tem zaprekam se je pridružilo še hlodovje LIP, ki ga je bilo ob
Voglajni naloženega na stotine vagonov.
Poplava 4. junija 1954 je zalila predvsem ves najnižji del doline
spodnje Pešnice, tako da so bile poplavljene tiste hiše in gospodarska
poslopja v Šentjurju, ki stoje že na robu običajnega poplavnega
ozemlja. Kozarica je zalila levi in desni breg struge pri Vodrušu ter
Sv. Jakobu, nato pa močno narasla v soteski Šibenik (v topografski
karti napačno Podgorje) in se nato razlila po ravnici proti Šentjurju.
Ravnica Voglajne j e bila od Šentjurja navzdol zalita z vodo mestoma
1 km na široko na levem in desnem bregu ter na levi in desni strani
železnice. Voda je segla do kmetij v Podgorju, ki so že prislonjene
na vznožje Resevne. Nad Šentjurjem Voglajna ni tako močno poplavljala, ker sta tega dne (4. junija) narasle vode prinašali v glavnem
Pešnica in Kozarica. Šele naslednjega jutra, ko sta omenjena'pritoka
že upadala, je poplavila Voglajna še ravnico nad Šentjurjem nekaj sto
metrov na široko in zalila ves nizki svet kraj struge. Sreča je bila, da
se je Voglajna zakasnila z vodami. Po. navadi ni take časovne razlike
med visoko vodo naštetih potokov. Voglajna in Slom tokrat tudi na
sploh nista sodelovali pri povodnji tako- močno- kot navadno.
Voda je drla v glavnem po strugi; po poplavljenem svetu je tekla
počasneje in nanašala blato ter pesek. Rušila in drla je tam, kjer je
presekala okljuke ali daljše ovinke in ubrala ravno pot, posebno pa
tam, kjer je naletela na ovire in si morala iskati drugo pot. Voda je
drla skozi ves spodnji trg na desni strani ceste.
Vremenske razmere pred povodni j o 4. junija 1954 in med njo so bile
naslednje. Ze prejšnja dva dni je nekoliko deževalo, vendar so potoki
komaj kaj narasli. Dne 4. junija je po malem deževalo čez dan, pravi
naliv pa se je pričel o b 18. uri ob močnem severovzhodnem vetru. Naliv
je imel v glavnem tri etape: ob 18., 20. in 22. uri. Okoli 24. ure j e že
ponehaval. Dne 5. julija zjutraj so namerili v Šentjurju 90,1 mm dežja
(do sedaj znan višek padavin v Šentjurju ob priliki povodnji leta 1926
je bil 65 mm).
Voda je nekoliko naraščala v strugah že podnevi, po hitrem nalivu
ob 18. uri pa je hitro narasla. Prvi je narastel in ob 18.15 uri prestopil
strugo 1,5 km dolgi potoček, ki izvira pod Vrbco, priteče v trg Šentjur,
kjer ga stisne kanal s presekom 1 m2, da teče pod dvoriščem ob hiši,
preseče cesto in se nato izliva v Pesnico. Ta potok je vedno prvi znanilec povodnji; ko mu je kanal pretesen, z veliko silo- udari čez cesto
in j o zapre med spodnjim ter zgornjim trgom. Takoj za njim je prestopila bregove Pešnica (ob 18.30 uri), nato pa Kozarica (ob 20. uri), ki
je v četrt ure narasla za 1,5 m. Voglajna je pričela naraščati šele proti
jutru in je prestopila bregove ob 5. uri. Višek poplave ob Pesnici in
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Kozarici je bil ob pol 1. uri zjutraj. Pesnica je naraščala ob 24. uri
vsako minuto za centimeter. Ob najvišji vodi je bila Pešnica 3,5 m nad
normalo, Kozarica 2,30 m (obe okrog 300 m pred izlivom), Voglajna pa
13 m (to šele ob 5.30 uri zjutraj).
Visoka voda na Pešnici in Kozarici je trajala do 2.30 ure zjutraj,
ko sta obe pričeli upadati. Kozarica se je vrnila v strugo že ob 9. uri
dopoldne, Pešnica pa med 13. in 14. uro. Voglajna, ki je dosegla svoj
višek šele zjutraj, ko je poplavila LIP in udarila nad Poljskim mostom
čez cesto Šentjur—Šentrupert, je zaradi ozkega grla pri Opoki poplavljala dolino ves čas in se šele na noč vrnila v svojo strugo.
Junijska poplava je oškodovala 493,10 ha površine. Od tega je
460,10 ha poplavila, 33 ha pa prekrila s peskom. Uničeno je bilo 35,23 ha
njiv s koruzo, 18,49 ha njiv s pšenico, 3,99 ha njiv z ječmenom, 0,54 ha
njiv z ržjo, 0,69 ha njiv z ovsom, 0,5 ha njiv s sojo, 16,9 ha njiv s krompirjem, 0,6 ha njiv s kumarami, 1 ha njiv s fižolom, 0,55 ha njiv s peso.
1,26 ha njiv s povrtnino, 3,98 ha njiv. z deteljo1, 0,92 ha vinogradov in
0,2 ha hmeljišč.
Onesposobljeno je bilo 1440 m občinskih cest in 6000 m zasebnih
poti. Uničeno je bilo 7 občinskih mostov (čez Pešnico 3, čez Voglajno 1,
čez Slom 1, čez Kozari co 2). Poškodovanih je bilo 5 mostov. LIP je
povzročila poplava milijon dinarjev škode (odplavljen les, pokvarjeni
stroji, zastoj). KZ Šentjur je imela milijon in četrt dinarjev škode, ker
je voda vdrla v živilski magazin in prodajalno. Voda je vdrla v tovarno
poljedelskih strojev in preplavila ter zamašila z blatom vse strojne
naprave. Vdrla je v moderni mlin v Šibeniku, pokvarila vodno korito,
uničila moko in povzročila težke okvare na strojih (več kot 3 milijone
škode). Voda je segla do mnogih kmečkih hiš in gospodarskih poslopij
ter jih poplavila, vendar so živino v glavnem rešili. Človeških žrtev
ni bilo. Bilo je nekaj manjših plazov v terciarnih laporjih. Odnesli so
2,15 ha plodne zemlje.

Povodenj ob spodnji Hudinji in spodnji Voglajni
(Po p o r o č i l u E m i l a K o 1 e n i k a)

Nižina, ki se širi ob spodnji Hudinji severovzhodno od Celja proti
Vojniku, je del nasute ravnine Spodnje Savinjske doline. Od Vojnika
do Celja se zniža nekako od 260 na 240 m. Hudinja teče po n j e j v plitvi
strugi, in to ves čas po njeni zahodni strani blizu vznožja nizkega
mladoterciarnega gričevja, Vzhodno od Hudinje se širi v vsej dolžini
od Vojnika do Celja odnosno Teharja pleistocenska terasa, visoka povprečno 3—4 m, značilna po obilici gline. Na njih stoje vasi Trnovlje,
Začret, Leskovec, Ljubečna in Zadobrova. Ob njenem južnem robu se
v Voglajno, ki priteke z vzhoda, izliva manjši potok Ložnica, ki ga
podobno kot Hudinjo spremlja na obeh straneh nekaj sto metrov ravnega sveta.
Vremenske razmere na poplavni dan (4. junija 1954) so bile dopoldne v znamenju spremenljive oblačnosti z deloma sončnim vre43
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menom. Oblačnost se je popoldne stopnjevala, nekako med 17.30 in
18. uro pa se je s silnim grmenjem in bliskanjem pričel močan naliv,
ki je včasih nekoliko pojenjal, pa se zopet stopnjeval. Videlo se je, da
je naliv izven ožje celjske okolice še hujši, deževalo je kar v nekakšnih
strnjenih zavesah, ki so se selile sem in tja; najbolj pa nad severno
stranjo kotline okrog Paškega Kozjaka, Stenice in Konjiške gore. Približno med 19. in 19.30 uro je naliv za krajši čas skoraj prenehal, nato
pa se je začel znova in bil več ali manj enako silovit vse do 22. ali
22.30 ure.
V področju ob spodnji Hudinji med Šmarjeto, vasjo Zgornja
Hudinja in Trnovljami je voda 4. junija 1954 pričela izredno- hitro
naraščati med 19. in 20. uro in potem čedalje bolj. V trdem mraku, približno ob 21. uri, je povsem napolnila strugo in tekla le še 10 do 30 cm
pod mostovi. V Spodnjih Trnovljah, nekako 800 m nad izlivom v Voglajno, je voda začela poplavljati med 21.30 in 22. uro. Okrog 22.15 ure
je že zalivala vrtove, segala pri vrtnih ograjah preko betonskih podzidkov, nakar je v 5 do 10 minutah dosegla višino povprečno 1—1,20 m.
Gladina se ni dvigala enakomerno; voda je pritekala v izrazitih valovih
čez njive in travnike od Škofje vasi, kjer je bila medtem vdrla čez
glavno cesto ha jug. Povodnji okrog Trno-velj to-re j ni povzročila voda,
ki bi prestopila tamošnje bregove Hudinje, temveč voda, ki je pridrla
od Škofje vasi, kjer je narasla in prestopila bregove že približno pol
ure poprej. V Skqfji vasi je voda dosegla višek okrog 1. ure ponoči.
Na hišah je segala severno od ceste ponekod skoraj 2 m visoko-, vzhodno
in južno od nje pa od 1 do 1,5 m. Med 1. in 1.30 uro je pričela počasi
upadati. V Spodnjih Trnovljah se j e voda v višini okrog 1 m držala
nekako od 22.30 do 1. ure, nakar je sledil prvi rahli upad, za okrog 20
do 30 cm. Potem je voda stala spet enakomerno približno- do- 3. ure,
nakar je pričela ponovno upadati; ob 6. uri zjutraj je bila nekako
20 do 40 cm visoko. Dne 5. junija dopoldan se je v glavnem odtekla.
Hudinja se je vrnila v strugo nekako med 9. in 10. uro dopoldne. Samo
na višjih mestih in tam, kjer so j o zajezile posebne ovire, na primer
cestni nasipi, je stala še dva do tri dni.
Poplava je zajela v glavnem vso aluvialno ravnino od Škoje vasi
d-o Celja. Na desnem bregu je voda Hudinje med Škofjo vasjo in
Šmarjeto segla približno do glavne ceste Celje—Vojnik. V Šmarjeti je
prodrla tudi čez njo in preplavila ves nižinski svet tja do- vznožja terciarnega gričevja na zahodu, ki se konča z Golovcem blizu Celja.
Višina vode pa na tej strani vse do Spodnje Hudinje odnosno Gabrja
ni bila kdove kakšna. Na levem bregu Hudinje je voda zalila vso
ravnino med Škofjo vasjo in Celjem do že -omenjene pleistocenske terase ter nižji svet okrog južnega roba te terase ob Ložnici navzgor in
do sotočja z Voglajno. Voda se je najhitreje premikala v sami strugi in
po ravnini nad njenim levim bregom. Po povodnji pa so se tudi tam
še posebej videli sveži sledovi pasov najhitrejšega odtoka, ki so se
skoraj vedno pričeli pred kakšno oviro v strugi (mostom, ovinkom itd.),
še posebno, kjer svet o-d struge rahlo pada proti terasi na vzhodu.
Takšni sledovi so se n. pr. poznali na nekaterih hmeljevih njivah, ki
jih je najmočnejši tok kar pretrgal po sredi in tam podrl ter odnesel
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hmeljevke. Te pasove je označevalo tudi naplavljeno gradivo (drva,
bruna itd.), odnesena in nanesena prst in višji sledovi vodnega stanja
na zgradbah.
Vse to se je godilo le na levi strani Hudinje. Na desnem bregu
močnejših tokov ni bilo. Zavirala jih je glavna cesta odnosno njen
nasip. Zato je povsod tam voda več ali manj le stala. Ni razkopavala
in odnašala zemlje, zato pa je odlagala obilo blata, tako na ozemlju
Spodnjih Trnovelj, Spodnje Hudinje, kakor tudi v območju ožjih

SI. 14. Povodenj v Celju 5. junija 1954 ob 8.30 uri: Pogled proti Bežigradu

celjskih predmestij, zlasti tam, kjer vodijo od glavne ceste stranske
v zahodnovzhodni smeri, prečno na smer Hudinje. Te ceste so s svojimi
nasipi precej zadrževale vodo. Isto vlogo so igrali železniški nasipi, pa
tudi skupine hiš s plotovi. Pred vsemi takimi ovirami se je blato usedalo povprečno 10 do 20 cm na debelo. Desni breg Hudinje je torej do
bližine Celja doživel razmeroma mirno povodenj. Šele v spodnjem
delu, kjer se je zaradi vedno številnejših prečnih ovir kopičilo vedno
več vode in so tudi vodne mase v sovodnji Hudinje in Voglajne pritisnile na desni breg, se je povodenj usodno stopnjevala.
Da je voda ob sotočju Hudinje in Voglajne še posebno narasla, je
razumljivo, posebno ker so ravno tja dotekali posamezni hitri valovi
s severa. Rasla je še tem hitreje, ker ji je zaviral odtok visoki nasip
mariborske železnice, ki se vleče od vzhoda na zahod nekaj sto metrov
južno od sovodnji. Pod njim vodi blizu cinkarne struga Voglajne proti
Zavodni in dalje proti izlivu v Savinjo. Ker ozko mesto' pod mostom
ni moglo sproti odvajati visoke vode, se je le-ta razlila v smeri proti
Čretu, pa na drugo stran — v Spodnjo Hudinjo in Gabrje ter preko
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glavne ceste v predmestne predele severno od nasipa savinjske železnice (Dolgo polje, Nova vas). Naraščala je vse bolj, prestopila v Gabrju
savinjsko železnico in tako prodrla do mestnega jedra. V predmestnih
četrtih Dolgo polje, Nova vas, Gabrje, Zavodna, Cret in dalje proti
Bežigradu in Trnovi jam so bile skoraj vse ulice povprečno 1—1,5 m
visoko pod vodo.
Posebno usoden je bil vpliv voda iz Hudinje na Vogla j no južno
od železniškega nasipa, v samem mestu. Železobetonski most pod železniško postajo, ki je oviral odtok voda, je odtrgalo na desnem bregu
in vrglo ob hišo na levi breg. Tik pred izlivom Voglajne v Savinjo je
voda odnesla še manjši leseni most.
Sledi nekaj podrobnih podatkov o obsegu povodnji in o višini
vode. Tu kaže najprej omeniti, da je Hudinja regulirana v glavnem od
izliva navzgor do Škofje vasi. Njeno strugo so poglobili in obdali na
obeh straneh z nasipom, ki je povsod nekaj višji od ostale ravnine.
Ker pa j e voda prestopila breg in cesto že severno od Škofje vasi ter
v tej vasi sami in se razlila že tam čez njive in travnike, ni drla
naprej proti Celju samo po strugi, ampak tudi po ravnini, izven njenih
nasipov. Nasipi so celo tu in tam še gledali iz vode — živ vzgled, kako
malo koristi je od regulacije, če ni dokončana!
Od Škofje vasi do Šmarjete je segala voda preko nasipa nekako
800 m na široko. V Škof ji vasi je dosegla severno od mostu ob hišah
višino 1—2 m, na levem bregu nekako 1 m, južno od mosta pa 1—1,5 m.
Povsod na levem bregu proti Trnovljam je bila povprečno 0,50—0,75 m
visoka, na desnem, v smeri proti Šmarjeti, pa do 1 m. Y Šmarjeti je na
desnem bregu severno od ceste segala povprečno 0,75 m visoko, na
levem bregu pri hišah tik severno od mostu 1—1,50 m, v smeri proti
Trnovljam pa povprečno 0,75 m. Poplavljeno ozemlje je bilo tu okrog
kilometer široko.
Od Šmarjete do Spodnjih Trnovelj, do ceste, ki se na Spodnji
Hudinji odcepi proti Trnovljam, je segala voda na levem bregu od
0,50 do 1,20 m visoko, na desnem pa povprečno 0,50 m. Širina poplavljenega ozemlja od Zgornje Hudinje do Trnovelj je znašala nekako
1200 do 1400 m.
Od Spodnjih Trnovelj do izliva v Voglajno je segala voda na levem
bregu povprečno 0,50 do 1 m visoko, na desnem (v Gabrju) pa od 0,50
do 1 do 1,20 m. Pod sotočjem z Vogla jno je bila poplava na levem
bregu, v smeri proti Cretu odnosno Teharju in železniškemu nasipu
povprečno 1—1,50 m visoka, prav toliko na desnem bregu v Gabrju
in severno od savinjske železnice. Tik severno od mestnega jedra,
okrog bolnice, zdravstvenega doma, učiteljišča in osnovne šole ter
naprej po Dolgem polju je segala povprečno 0,50—1 m visoko. Ko je
bila voda najvišja, j e bila 4—6 m nad normalo.
Usodne za potek povodnji so bile še številne druge prirodne in
umetne ovire, ki so zajezile vodo. V Škofji vasi je bila taka ovira
glavna cesta, ki zavije tu v večjem ovinku v smer zahod—vzhod, pelje
nato čez most in zavije znova na sever. Njen nasip severno od visoko
vzpetega mostu je zadrževal vodo, vse dokler ga na nekaterih mestih
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ni presegla in vdrla proti jugu. Pri tem je pomagal še jez, ki je približno 50 do 100 m pod mostom ob tovarni volnenih odej.
Okrog 500 m južno od Škofje vasi zavije struga Hudinje v večjem
ovinku na desno. Tu je voda vdrla na levo odnosno je silila naravnost
naprej. Po odnesenem gradivu se lepo vidi, kako je voda hotela ta
ovinek presekati, kar ji pa ni popolnoma uspelo.
V Šmarjeti je zadrževal vodo leseni most,-ki vodi od glavne ceste
v Trnovlje. Voda ga je odtrgala od levega brega in ga vrgla na desni
breg — na nasip ob strugi. Poleg tega je tudi v Šmarjeti zadrževal
vodo nasip glavne ceste, ki zavije tu na levo; hiše severno od njega
so bile od 0,50 do 1 m v vodi, južne pa skoraj nič.
V Spodnjih Trnovljah se je voda zajezila za betonskim mostom
in nasipom stranske ceste, ki vodi poprek čez Hudinjo proti Trnovljam
ter Ljubečni. Most je voda podrla s tem, da je izpodjedla breg na obeh
straneh. Pogreznil se je na dno struge in tako še dalje zadrževal vodo.
Tudi na spodnji Hudinji se odcepi stranska cesta proti Bežigradu
in Teharju. Tu je betonski most sicer vzdržal, četudi je voda vdrla
preko njega. Zato pa se ja za njim in za cestnim nasipom še bolj zajezila voda. Tudi čez leseni most, ki vodi čez strugo nekaj sto metrov
niže, blizu cinkarne, j e voda tekla, a ga ni odnesla. Kakšen učinek so
imeli železniški nasipi, smo že omenili.
Poleg mostov in cestnih nasipov so odtok vode zadrževale tudi
skupine tesno skupaj stoječih hiš, na primer na levem bregu v Šmarjeti,
v Spodnjih Trnovljah itd. Na hišah se je marsikje lepo videlo še naslednje dni, kako j e voda na severnih straneh segala najviše.
Spremembe v strugi so nastale v glavnem pred naštetimi ovirami
ali za njimi. Na nekaj mestih je odneslo del nasipa oziroma brega (n. pr.
pod mostom v Spodnjih Trnovljah, ob ovinku pod Škofj o vasjo itd.).
Velike so spremembe v sami strugi; prod j e na nekaterih mestih odneslo, drugje pa nanovo nakopičilo. Ovire so se tudi sproti ustvarjale:
gradivo, ki ga je voda nosila s seboj — od stanovanjske opreme preko
drvarnic, hmeljevk in hlodov (tudi do 80 cm premera) — se je ob zaprekah (mostovih, plotovih, hišah) nagromadilo in zajezilo vodo še
do večje višine.
Razen zgoraj navedenih mostov voda v tem področju ni porušila
večjih objektov. Pobirala je lesene drvarnice in lesene ter betonske
ograje, razen nekaterih redkih, ki so bile izredno močno grajene. Ponekod je voda ob hišah drla s tako silo, da je pre valila.podrte betonske
stebre ograj tudi nekaj metrov daleč. Največ pa je voda odnašala
lesene dele plotov, drva, hmeljevke, deske, hlode (od žag v zgornjem
toku itd.). Odnašala je seveda tudi živino — prašiče, zajce, perutnino
in tako dalje. Zanimivo je, da je prinesla do Spodnjih Trnovelj živega
prašiča iz Vojnika. Človeški žrtvi sta bili — razen sedmih v mestu
Celju — samo dve, in to v Škofji vasi: ena se je utopila v hiši, druga
na prostem blizu gospodarskega poslopja. Usadov in plazov ni bilo.
Preostaja nam še pregled povodnji ob s p o d n j i V o g l a j n i do
sotočja s Hudinjo. Kako je vodni naval Hudinje vplival na Voglajno
od sotočja navzdol, smo že omenili. Tam pravzaprav ni pustošila Voglajna, temveč Hudinja. Da je vzrok poplavni nevarnosti v Celju
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mnogo bolj Hu dinja kakor Voglajna, ki ima bolj umerjen režim, je
sicer že davno znano, pa se je tokrat še posebno jasno pokazalo. Saj
je bila povodenj ob Voglajni nad sotočjem neprimerno' ponižnejša.
Voglajna je sicer 4. junija tudi zalila 100 do 400 m na široko plosko
dno svoje aluvialne doline pod Štorami in se razlila v ravnino proti
sovodnji s Hudinjo (Čret). Toda njena voda je neprimerno manj drla
kot ob Hudinji. Hitreje je drla le ob nekaterih zaprekah, mostovih,
ježih itd., povečini pa je celo samo stala. Razen na nekaterih mestih

SI. 15. Pooodenj v Gabrju (Celje), 5. junija 1934 ob 10.30 uri

in v strugi sami ni odnašala zemlje, niti podrtega drevja, lesa ali blata
ter je slednjega zato tudi mnogo manj odlagala. Tudi lesenih mostov
ni podrla, čeprav je tekla preko njih. Niti primerjati se ne more z
Voglajno, kakršna je bila v Celju, toda šele ko se je združila s silnimi
vodami Hudinje. Da je Voglajna nad sotočjem sploh znatneje poplavila, je bila bistveno tudi kriva Hudinja, ki je s svojim vodnim
navalom Voglajno kar zajezila, tako da je marsikje, n. pr. vzhodno od
Štor, tekla celo nazaj.
Kako je bila Voglajna od sotočja navzdol, v samem Celju (Čretu,
Zavodni, Skalni kleti) čisto pod vplivom Hudinje, se vidi iz tega, da
je naraščala več ali manj vzporedno z njd» nekako od 19. ure dalje.
Bregove je kakor Hudinja prestopila med 22. in 23. uro, dosegla višek
med 1. in 3. uro ponoči, nakar je pričela upadati. Nad sotočjem je
Voglajna pričela naraščati nekaj kasneje oziroma je naraščala bolj
počasi. Med Šentjurjem in Štorami je prestopila bregove med 22. in
23. uro, nakar je naraščala do 3. ure zjutraj, ko je dosegla višek. Naj48
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bolj je naraščala med 1. in 3. uro, takrat ko je bilo Celje že dalj časa
pod vodo. Y strugo se je povrnila v opoldanskih urah drugega dne.
Voglajna je regulirana samo od izliva Hudinje navzdol. Drugje
nima nikjer nasipov in je voda segala povsod čez breg na obe strani.
Višina vode je bila od kraja do kraja različna. V Zavodni j e segala
povprečno 1—1,50 m visoko, v Čretu od 1 do 2 m, proti Teharju se je
znižala na 0,50—1 m, enako visoka je bila ponekod v Štorah, dosegla
vzhodno od Štor v ozkem delu doline 1—1,5 m visoko. Ko je bila najvišja, je bila v spodnjem toku nekako 4—5 m, v zgornjem 3—4 m nad
norma lo.
Vzroki, da se je voda Voglajne na nekaterih mestih zajezila, so
bili: voda Hudinje, ki je zadrževala'vodo Voglajne tudi potem, ko je
le-ta prestopila bregove; posamezna ožja mesta v dolini, n. pr. takoj
vzhodno od Štor, kjer je voda zalila glavno cesto proti Šentjurju in
nekatere hiše ob njej povprečno do višine 1,50 m; mostovi in zlasti
jezovi, ki jih je zaradi mlinov in žag tu precej; železniški nasip, ki je
nad Teharjem nekaj časa zadrževal vdor visoke vode prote severu, od
Teharja do Celja pa proti jugu; kasneje so vode prodrle skozi podvoze in se združile, tako da je proga tekla tako rekoč sredi vode. Voda
je segala na železniškem nasipu skoraj povsod do železniških pragov.
Podrtih zgradb ob spodnji Voglajni nad sotočjem ni bilo. Tudi
mostovi so ostali. Manjše stvari pa je voda seveda tudi tu nosila s seboj.

Povodenj v Celju in v najbližji okolici
(Po poročilu Antona S o r e t a ,

Zdenke Z u p a n č i č

in Mare R a d i n j a )

Celju samemu se je nevihta dne 4. junija 1954 približala med
grmenjem okrog 17.15 ure, deževati je pričelo okrog 17.40 ure, naliv
se je stopnjeval ob 18.30 uri, slabši nalivi so trajali do 19.20 ure, nato
pa zopet močnejši do 21.30 ure. Okrog Vojnika in drugje severno od
Celja je začelo deževati že kako uro poprej. Tam se je utrgalo več
oblakov. Posledice teh nalivov so se najprej pokazale v hudourniških
grapah Hudinje in Ložnice ter njihovih pritokov Pirešice, Podsevčnice,
Sušnice, Koprivnice in Voglajne. Njihove struge so v zgornjem toku
vrezane v mladoterciarne kamenine, deloma vulkanskega porekla
(groh), v spodnjem in srednjem delu, v ravnini, pa v peščene in glinaste naplavine Savinje. Struge so razen v zgornjem delu plitve, ozke
in v glavnem nezavarovane. Voda prestopi bregove že ob vsakem
večjem deževju.
Voglajna in Hudinja sta zalili vzhodni del mesta (Spodnjo Hudinjo,
Čret, Zavodno, Gabrje; prim, prejšnje poročilo), Koprivnica, Sušnica
in Ložnica pa zahodni del.
Ob Koprivnici in Sušnici so prihajali na jug močni valovni sunki,
ki so se tam združili z vodami Ložnice. Voda je najmočneje drla v
100—150 m širokem pasu blizu strug. Posebno silovito se je razlila v
zahodnem delu Celja med tovarno »Metko«, Vehovarjem, splošno bolnico in II. osnovno šolo.
4
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Še z večjo silo j e prihrumela voda s področja Vojnika, tudi izven
struge Hudinje. Bil je to val, visok nad 1 m in širok 150 do 200m. Najprej so prestopili bregove manjši potoki s severa. Sušnica se je v
Prešniku (Šmartno v Rožni dolini) izlila iz struge že med 21. in 22. uro,
podobno Koprivnica v zgornjem toku. V spodnjem toku sta oba potoka,
podobno kakor spodnja Ložnica, Hudinja in Voglajna, prestopila bregove šele okrog 22.30 ure. Pečovniški in Rudniški potok sta jih prestopila že ob 20.30 uri. Voda je v komaj četrt ure narasla do povprečno
1 m, ponekod tudi do 2 m nad bregom struge. V širšem območju Gabrja
in Hudinje so bila v tem kratkem času stanovanja poplavljena 1,50,
ponekod tudi do 2,20 m visoko-. Zatem je voda dalj časa polagoma naraščala in dosegla v vzhodnem delu mesta višek ob 1. uri. Obdržala je
svojo višino do 3. ure, nakar je začela padati. V zahodnem delu Celja
pa je bila voda najvišja okrog 2. do 3. ure. Okoli 4. ure zjutraj je začela
voda tudi tu upadati. Vse vode so se vrnile v svoje struge 5. junija
popoldne. Sušnica n. pr. se je v zgornjem toku (Prešnik) vrnila v strugo
okrog 5. do 6. ure, v spodnjem toku pa že med 12. in 14. uro. Višina
vode na poplavljenem zemljišču j e bila različna: na letališču v Levcu
do 40 cm, prav tako na Babnem, na Lavi 30 cm, na Dolgem polju 60
do 70 cm, v Gabrju 1,80, v zahodnem delu Celja od 40 do 170 cm (povprečno 120 mm).
Obseg poplavljenega ozemlja v Celju in najbližji okolici j e bil
približno takšen: na severozahodu in zahodu j e povodenj zajela domala ves nižji svet do Ostrožnega, Lopate, Medloga in Arje vasi. Izven
nje sta bili na jugu le glavna cesta Celje—Žalec in železnica, razen
na odsekih, kjer preidejo Kersnikova ulica, Ulica Miška Kranjca in
Ipavčeva cesta čez železnico. Na levem bregu Savinje je bilo pod vodo
ozemlje med glavno cesto in reko. Na njenem desnem bregu j e segala
voda do ceste v Liscah in preplavila tudi celjski park do 20 cm visoko.
Savinja je prestopila bregove tudi na sotočju z Voglajno in nekoliko
južneje med drugim železniškim mostom in apnenico, kjer se njen levi
breg zniža v ožjo ravnico Rudniškega in Pečovniškega potoka. Vzhodna
meja poplavnega ozemlja bi potekala od Skalne kleti do severnega in
zahodnega vznožja Jožefovega hriba (30 cm nad cesto), tako- da je voda
mestoma prekrila cesto skozi Zavodno do Creta; njegovega jugovzhodnega dela ni zajela, pač pa vse ozemlje zahodno od sotočja Hudinje z Voglajno do jugovzhodnega vznožja Golovca ter še preko
Koprivnice in Sušnice.
V mestnem jedru je voda zalila naslednje ulice: Kersnikovo, Gregorčičevo, Ulico 28. novembra, Mariborsko', Aškerčevo do pošte, deloma
Vodnikovo (do II. gimnazije) in Stanetovo do trgovine »Slavonije«. Ob
2. uri zjutraj je bilo ožje središče mesta le še otok sredi razbesnelih
vodotokov. Na suhem so bile takrat le naslednje ulice in trgi: Trg
V. kongresa, Trg svobode, Zidanškova ulica, Tomšičev trg, Slomškov
trg. spodnji (južni) del Stanetove ulice, Cankarjeva ulica do pošte,
Razlagova ulica, Ulica XIV. divizije in Prešernova ulica, torej pravo,
tesno zazidano jedro mesta. Stanetova, Vodnikova in Ljubljanska ulica
so na severni in zahodni strani mesta nekoliko višje, kar je oviralo
prodiranje vode; isto velja za Prešernovo pri kolodvoru in za Cankar50
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SI. 16. Povodenj D Celju 5 junija 1954 ob 8. uri: Pogled na Zavodno,
kemično tovarno in tovarno emajlirane posode

cinkamo,

SI. 17. Pogled na Celje s Starega gradu ob povodnji 5. junija 1954 ob 930
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jevo. Na zahodu je voda segala do Šlandrove (mestne) kasarne, segla
na Šlandrov trg in tekla po Gregorčičevi ulici. Na severu je tekla po
Miklošičevi ulici, Mariborski cesti in Aškerčevi ulici do pošte ter tam
v podvoz pod železnico, ki je bil do železniških pragov pod vodo. V
središču mesta se je močno dvignila gladina talne vode. Ponekod je
bilo v kleteh do 2 m visoko in čez, n. pr. v »NaMa«, v Banki, na pošti.
Talno vodo v kleteh so imele tudi hiše ob desnem bregu Savinje v
Liscah in Polulah. Voda je v mestu dosegla najvišje stanje med 2. in
3. uro ponoči, dopoldan je še pokrivala poplavljene mestne ulice, do
18. ure pa se je iz njih večinoma odtekla. Kot drugje pa je tudi tu na
posameznih nižjih mestih stala še nekaj dni.
Ponekod je prišlo do usodnih zajezitev. Hitremu narastu vode v
Gabrju in na Spodnji Hudinji je bil v veliki meri kriv les, ki ga je
voda prinesla za več vagonov z žage na severu in ki je zajezil Voglajno
pri železniškem mostu v Gabrjih. Voglajna je uničila tudi železni most
nasproti železniški postaji in leseno brv, Savinja pa leseni most pri
Beleju. Tako je bila zveza med Jožefovim hribom in mestom prekinjena; ljudje so hodili v mesto čez železniški most.
Do človeških žrtev je prišlo zaradi nenadnega vdora vode, ki je
ljudi presenetil v spanju. V Celju je bilo okoli deset žrtev, med njimi
petčlanska družina, ki je prebivala v baraki ob Kersnikovi ulici. Druge
žrtve so bile še v Gabrju in bližnji okolici Celja.
Do usadov je prišlo predvsem v terciarnem svetu severno od Celja.
Ob Sušnici pod Prešnikom je ob 21.45 uri usad uničil hišo; več plazov
se je sprožilo na vzhodni in zahodni strani Jungerte (574 m). V področju
Gorice je usad odtrgal cesto in njeno gradivo odnesel na njive. Cesta
na celjski grad je bila zaradi dveh zelo močnih plazov precej časa neuporabna. Več usadov je bilo' okoli Pečovnika, proti Tremerju.
Približna cenitev škode, ki j o j e na ozemlju celjske meste občine
povzročila poplava, znaša 3.192,732.414 din. Od tega odpade na osnovna
sredstva 1.343,051.352 din, na gotove izdelke, polizdelke in na material
1.050,480.440 din in na škodo zaradi odpadle proizvodnje 799,210.622 din.
Industrija je utrpela 2.475,395.000 din škode, gradbeništvo 28,594.000 din,
obrt 12,485.000 din, trgovina 87,764.967 din, gostinstvo 1,893.217 din, kmetijstvo in gozdarstvo 64,321.588 din, komunala in promet 146,138.026 din,
javne zgradbe, ustanove in organizacije 124,588.616 din, stanovanjski
Fond 91,557.000 din in zasebna imovina 160,000.000 din. Od industrijskih
podjetij, ki so povečini v vzhodnem delu mesta, so imele največ škode:
Tovarna emajlirane posode 1.002,000.000 din, cinkarna nad 900 milijonov, lesna industrija skoraj 109 milijonov, »Metka« 342 milijonov, tovarna organskih barvil 25,5 milijonov, Elektro-Celje 22,6 milijonov,
tovarna tehtnic 12,07 milijonov, ostala industrijska podjetja skupaj nad
30 milijonov dinarjev. Poplavljenih je bilo vsega skupaj 577,70 ha kmetijskega zemljišča. Škoda na uničenem pridelku se ceni na 40,5 milijonov, na gozdu na okrog 23 milijonov. Od javnih zgradb in ustanov,
šol ter organizacij so utrpele največ škode: Ljudski odbor MO Celje
5 milijonov, I. osnovna šola 2,5 milijona, II. osnovna šola 3,7 milijona,
Vajeniška šola na Dečkovi cesti 1,5 milijona, Industrijska kovinarska
52

Povoden j okrog Celja

šola Gabrje 1,9 milijona, Dispanzer TBC 21,8 milijona, Javna bolnišnica 80 milijonov, Dečje jasli pocl Jožefovim hribom 1,4 milijona, Veterinarski zavod 1,35 milijona in ŠD Partizan 1,3 milijona. Od stanovanjskega fonda je bilo popljavljenih v Čretu, Zavodni in pri Skalni kleti
144 hiš in 280 stanovanj; v Gabrju in na Spodnji Hudinji 168 hiš s
374 stanovanji; v notranjem mestu 115 hiš z 239 stanovanji; v Spodnjih
Trnovljah in Bukovšlaku 88 hiš s 127 stanovanji; na Dolgem polju, v
Novi vasi in Levcu 68 hiš s 117 stanovanji; na Bregu, v Polulah in v
Košnici 9 hiš z 10 stanovanji in po ostalih četrtih 30 hiš s 45 stanovanji.
Močno poškodovanih stanovanjskih zgradb je 8; stanovanj, ki niso več
sposobna za obnovo, je 23. Po dosedanjih izkušnjah so precenili stroške
za popravilo stanovanj na 85,824.000 din (za 1192 stanovanj, povprečno
72.000 din). Od prijavljene zasebne škode na osebni imovini (nepremičninah) v znesku 156,584.791 din pride povprečno na eno stanovanje
136.517 din.
Vse te številke so zelo zgovorne. Medtem ko znaša ocenjena škoda
3 milijarde in 192 milijonov dinarjev, bi regulacija Savinje stala približno le 1 milijardo 84 milijonov din (gl. Savinjski vestnik, Celje,
2. julija 1954). Za ureditev vodnega odtoka na celjskem področju je
torej že skrajni čas!

Povodnji okrog Sevnice, Brestanice, Krškega, Brežic in na Kozjanskem
(Po poročilu Milana Š i f r e r j a)

Opazovanja poplavnih učinkov, zbrana v tem poročilu, so bila izvršena v dneh od 10. do 12. junija 1954 na poti ob Savi od Sevnice
navzdol, do ustja Sotie, s stranskimi potmi v doline Sevniščine, Blančice in Brestanice, nato navzgor do Bizeljskega, naprej v dolino^ Bistrice ter iz nje v dolino in porečje Gračanice. Opazovanja obsegajo
torej kraje, ki so jih nalivi in povodnji z dne 4. junija zajeli izven
porečja Savinje nad Celjem.
Dež je v vsem tem področju pričel padati okrog 18. ure. Sevniščina,
Blančica in verjetno tudi Senovski potok so začeli naraščati med 20.
in 21. uro. Krajši potoki, kakor Brestanica, Potočnica in Gabrnica, pri
katerih se odtok manj zakasni, pa so pričeli naraščati že ob 19. uri.
Potočnica in Gabrnica sta dosegli najvišjo vodo celo že ob 21. uri, ko so
besneli dalje na severozahodu še hudi nalivi. Ostale zgoraj naštete vode
so imele najvišjo vodo šele med 23. in 24. uro. Cistoi posebno pa se je
zakasnila visoka voda na Bistrici, ki je bila ob 23. uri še čisto normalna.
To zakasnitev lahko razumemo, saj so porast Bistrice povzročile plohe
med Pilštajnom in Planino.
S e v n i š č i n a pri Sevnici je bila ob 21.uri še čisto normalna, zaradi nalivov pa je takrat pričela hitro naraščati in je dosegla višek
okrog polnoči. Šmarju pri Sevnici je prinesla največ nesreče zajezitev
Sevniščine ob cestnem mostu. Voda je segla čisto pod vrh železniškega
nasipa. Pri mlinu med železnico in Sevniščino je voda narasla za 4 m.
Vdrla je v mlin in v sosednje hiše. Odnesla je kurnike, svinjake in
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ograje, v hiše pa nanosila veliko blata. Vznemirjenje med ljudmi je še
povečala prekinitev električnega toka.
Tudi v zgornjem delu doline je voda močno divjala. Z njiv v dnu
doline je odnesla vso zemljo do žive skale. Prav malo je njiv, na katerih
se je ohranilo vsaj nekaj prsti, še manj pa takih, ki so bile popolnoma
nepoškodovane.
Pod Orešjem je Sevniščina odnesla del hleva, pri Žagi pa celo
betonski most. Po dolini navzdol je odnesla še več mostov, med njimi
tudi most pri tovarni za kopita. Voda je zelo poškodovala cesto. Na
mnogih mestih j o je popolnoma odnesla, drugje pa samo izpodjedla.
Cesta dalj časa ni bila sposobna za promet. Na več mestih jo je bilo
treba na novo nasuti, ker j e stare nasipe odnesla deroča Sevniščina.
Tudi kjer se j e cesta ohranila, j o j e voda močno izprala. Pri neki hiši
so zatrjevali, da je gradivo, ki ga j e razkrila, staro najmanj dvajset let.
Majhni potočki med Sevniščino in Blanco so samo malo narasli in
niso napravili posebno velike škode. Po pripovedovanju ljudi j e bilo- to
področje že nekako na robu največjih nalivov. To je verjetno, ker se
je povsod drugod videlo, kako so lahko divjali že majhni hudourniki,
če so prišli v Območje velikih nalivov.
B l a n č i c a je začela naraščati že po 20. uri. Ob 21. uri je prestopila bregove in je naraščala do 23. ure, пакат je začela hitro upadati.
V kraju Bianca je voda odnesla dva mosta, tudi tistega čez glavno cesto.
Navzgor po dolini pa jih je odnesla še več. V kolenu pod Gabrjem in
Gradcem je Blančica vdrla v mlin in odnesla kuhinjo. Zelo je poškodovala žago. Pri žagi in mlinu je voda narasla za 2,5 do 3 m. Tudi više
zgoraj v dolini je voda napravila veliko škode po njivah in popolnoma
uničila cesto.
Ob Savi med krajema Bianca in Brestanica dokazuje samo nekaj
usadov, da je bilo tu mnogo dežja. To bi morda potrjevala tudi cesta,
ki je bila prihodnje dni močno »ostra«.
Tudi S e n o v s k i p o t o k in B r e s t a n i c a sta močno narasla.
Pri žagi sredi Brestanice je voda narasla za več ko 2 m. Naraščati je
začela ob 20. uri. Prvi višek je dosegla ob 22. uri, drugega pa ob 23.30.
Vmes je voda rahlo upadala. Zdi se, da je bil prvi višek od potoka
Brestanice, drugi pa od Senovskega potoka, na katerem se je odtok
bolj zakasnil.
Srednji del trga Brestanice je najbliže vodi in je bil zato najbolj
prizadet. Voda je vdrla v hiše in eno od njih zelo poškodovala. Tudi
žaga ni ostala brez poškodb. Voda je odnesla preko 50 m3 lesa. Drla je
čez vrtove in odnesla vse, kar je našla. Izginile so ograje, kurniki in
svinjaki.
Senovski potok j e porušil več mostov, na polju pa ni napravil take
škode kakor Blančica ali Sevniščina. V Senovem je usad težko poškodoval hišo, iz katere so se morale izseliti štiri družine. Bolj kot Senovski
potok je divjala Brestanica. Pri Anžetu je nasula kamenja na njive.
Kamenje je prekrilo tudi njive na Sajevčevem posestvu. Ker je imel
Sajevec vse njive in travnike v dolini, je ostal brez krme za živino in
je moral živino prodati.
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Med B r e s t a n i c o in V i d m o m se je sprožita najmanj osem
usadov in plazov; med njimi je bil posebno velik tisti, ki je zasul cesto
in železnico v dolžini od 25 do 30 m. Podrl je tudi ograjo. V področju
med Brestanico in Vidmom so narasli tudi majhni potočki. Potoček
Zahovec je narastel kar za 4 metre. Nanese! je okrog tisoč kubičnih
metrov kamenja, peska in vej. Ob tem potočku se začno tudi prve hiše,
ki spadajo že k Vidmu. Za hišo nad cesto, ob Zahovcu, se je utrgal
velik plaz. Ljudje so odprli prednja in zadnja vrata, da se je voda, ki
je tekla po plazu, hitreje odtekala. Tretjo hišo od tod proti Vidmu je
plaz preklal in deloma porušil. Kakih 50 m naprej je nastala 30 do
40 m dolga razpoka v zemlji.
Med B l a n c o in K r š k i m je naliv segel tudi na desni breg Save.
To potrjujejo številni plazovi. Pod Trško goro je plaz podrl del hiše.
Neznaten potoček je nanesel mnogo kamenja na stadion. Manjši usadi
so bili po vinogradih. Vinograde je trgalo tudi na drugi strani, med
Brestanico in Vidmom.
V področju na levem bregu S a v e pod Vidmom in okrog B r e ž i c
so bili učinki nalivov naslednji. Sava sama ni močno narasla in ni
delala škode. Pri Brežicah je prav neznatno prestopila svojo strugo in
poplavila svet do ceste Brežice—Dob ova med Trnjem in Mostcem. Tu
so prišla pod vodo polja in njive. Potok Gabrnica, ki teče skozi Mostec,
je začel poplavljati ob 21. uri. Nato je šele začela naraščati Sava, ki je
zajezila Gabrnici odtok in povečala njeno povodenj.
Potočnica, ki teče skozi Staro vas pri Vidmu, je narasla za dva
metra nad normalo. Tekla je kar čez vrtove in nanosila precej peska.
Tudi Vrbinsko vas je zasegla nesreča. Potoček, ki teče skoznjo, je narastel za poldrug meter. Posebno je trpela vas Stari Grad. Skozi njo je
tekla voda 1,2 m visoko. Deroči potok je nasul na vrtove preko pol
metra peska in blata. Mulanova hiša je izgledala kot da so j o izkopali
iz peska. Voda se je zajezila ob železniškem podvozu in je preplavila
polje. Tudi Dolenja vas je doživela poplave. Po rjavi barvi na hišah
se je poznalo, da je voda segala 1 m nad cesto. V Stari vasi, Vrbinski
vasi, Starem Gradu in Dolenji vasi j e voda naraščala samo do 21. ure,
ko je začela upadati. Pri vasi Gorenji Obrez j e pokvarila voda železniški most. Cestni most je odneslo v Spodnji Pohanici, vendar v sami
vasi potok ni delal škode. Le v zgornjem delu je poškodoval mlin
Miha Zorka.
Potočki na Bizeljskem niso kaj prida poplavljali in delali škode.
Tudi Sotla je samo malo narasla. Pod Kumrovcem je dosegla cesto. Na
desnem bregu pa je segla voda v tri hiše vasi Polje.
Do velikih poplav je prišlo ob B i s t r i c i . Pri mlinu Žagaj je Bistrica narasla za 2 m. Naraščati pa je začela mnogo pozneje kakor druge
vode. Ob 23. uri še ni prestopila bregov. Malo pred 1. uro ponoči je
prišla voda že v hiše, nato pa je v 15 minutah narasla za 1 m. Odnesla
je vse, kar je našla okrog mlina (med drugim 50 vreč cementa) ter
udrla preko njiv in polja.
Nad sotesko pod Vovkom je Bistrica narasla kar za 3 m. Pri Zivičevi hiši je segala skoraj do pod vrh vrat. V Podsredi je odnesla del
hiše ob žagi. Najvišja je bila okrog polnoči. Tudi tu je bila 3 m nad
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normalo. Pravijo, da so največ škode napravila debla, ki jih je voda
nesla s seboj. Po vsej dolini je voda preplavljala polja in njive. Mestoma je odnesla zemljo, povečini pa so poljski pirdelki še ostali po
njivah. Njive so bile uničene samo tam, kjer je šel glavni vodni tok kar
naravnost preko njih. Na takih mestih je Bistrica ruvala tudi drevje
s koreninami vred. Pod Pilštanjem je voda dvignila most in ga vrgla
ob staro zapuščeno hišo, ki se je pod udarcem popolnoma sesula. Tudi v
v Ledinšci j e Bistrica odnesla most. Poškodovala je tudi več žag in
mlinov.
Tudi potoček izpod Malega Koprivnika je narasel. Po Hudičevem
jarku je nasul pri Fužini 1000 m3 gradiva. Tu se začenjajo zopet plazovi
in usadi. Več jih je bilo ob cesti proti P l a n i n i , čeprav svet ni posebno prikladen zanje, ker je precej položen. Vendar se je na njem ob
čisto majhnem nagibu nabralo toliko vode, da si je zajedla po njivah
žlebove. Zdi se, da se je od tod proti Planini zopet začel pas silnih
nalivov. To potrjujejo podatki padavinske postaje na Planini. Rahel
dež je pričel tam padati ob 18. uri. Liti je začelo o b 18.30 in je lilo do
20.50. Do takrat je padlo 91,5-mm padavin. V vsej noči (od 18. ure do 7. ure zjutraj) pa so namerili 135,5 mm dežja.
Najbolj divja voda je bila G r a č n i c a . V zgornjem toku pri vasi
Gračnica je narasla najmanj za dva in pol metra in je odnesla most.
Ob pritoku Dobje j e bila 2,8 m nad normalo. Pri Dešnem j e odnesla
žago in mlin. Za neko hišo se je utrgal plaz s lOOm3 zemlje. Pri Marofu
je porušilo lesen most, odneslo veliko lesa in celo kravo iz hleva. Med
Marofom in Jurkloštrom je porušila Gračnica betonski most. Cesta je
bila še bolj porušena kakor ob Sevniščini.
Potoček Dobje, desni pritok Gračnice, ni delal take škode. Pač pa
je bilo v razvodnem svetu proti zgornji Voglajni precej usadov. Pod
Jezercem na severno stran jih je bilo pet. Pod Pametnikom j e plaz
odnesel velik del vinograda. Jezerčica je nasula pri Mravljaku na
njive mnogo peščenega gradiva. Voglajna je pustila na poplavljenih
mestih samo fin pesek ter njiv ni uničila. Več grobega gradiva so nanesli mali hudourniški potočki. Eden od njih s komaj pol metra široko
strugo je v dolžini 30 m nasul cesto z grobim gradivom (za nadaljnje
podatke o zgornji Voglajni glej poročilo M. Žagarja o povodnji v Setjurju pri Celju).
Povodenj v dolini Žičnice
(Po poročilu Milana

Šifrerja)

V porečje Drave, odnosno njenega pritoka Dravinje, je celjska
katastrofa z nalivi in poplavami segla samo ob Žičnici, pritekajoči s
sveta, ki so ga še zajeli veliki nalivi. Medtem ko Dravinja sama ni
močno narasla, je pričela Žičnica hitro naraščati zlasti med največjimi
nalivi, ki so bili med 21. in pol 23. uro. Pri Zičkem samostanu je odnesla
most ter preplavila polje. Most pred Špitaličem je vzdržal, ker je voda
drla mimo njega čez njive ter ga pustila ob strani. Ob njegovi ograji
se je nalovilo precej debel in ogromnih korenin, tako da je komaj
56

Povoden j okrog Celja

zdržala. Proti Zičam je Žičnica na več mestih zavila čez njive in odnesla
zemljo. Pri mlinu Pavle Hlastec pod Golo rebri j o je narasla za 2 metra
nad normalo. Najvišja je bila ob 21.45, ob 22.15 pa je pričela upadati.
Na cesto med Šentiljem in Žičkim samostanom so se usuli veliki plazovi, ki so j o ponekod zasuli, drugod pa utrgali. Z njimi je zgrmelo v
dolino veliko gozda in več sto kubičnih metrov zemlje.
*

Tale proučitev povodnji okrog Celja junija 1954 je skupno delo
Instituta za geografijo Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
Geografskega instituta univerze v Ljubljani ter Geografskega društva
Slovenije, predvsem njegove sekcije v Celju. Morda so v posameznostih še pomanjkljivosti, vendar v celem nas uspeh naše skupne
proučevalne akcije navdaja z zaupanjem v bodoče podobno organizirane zasnove. Naj bo vsem sodelujočim še enkrat izrečena zahvala.
Kakor smo skušali proučiti povodnji okrog Celja, podobno je naš
namen, pa tudi naša naloga, da verno opazujemo in skrbno proučimo
druge podobne prirodne katastrofe, ki vplivajo na delovno razmerje
med človekom in naravo in puščajo vidne sledove v oblikovanju
zemeljske površine, kulturno-gospodarskih ploskev, naselij in drugih
tvorb človeške dejavnosti. Obračamo se do geografskih sodelavcev
širom po Sloveniji, da pri tej zamisli sodelujejo z nami. Kakor so povodnji okoli Celja obnile nase našo delovno pozornost, tako bi želeli
v bodoče organizirano proučiti druge uime, ki, žal, le prepogosto zadevajo našo slovensko zemljo. Na podoben način smo že proučevali
snežne plazove in njih učinke, podobno želimo proučiti hude toče, ki
nam na žalost prepogosto prinašajo hude oškodbe. Želimo posvetiti
pažnjo hudim viharjem in škodi, ki j o povzročajo ter ugotoviti geografsko razprostranjenost teh neljubih pojavov. Prav tako je naša želja,
da bi dognali, kdaj in kje se uveljavlja žled, ki ga notranji primorski
del Slovenije pozna bolj kot drugi naši kraji. Želeli bi si poročil in
proučitev o zemeljskih plazovih ali usadih, ki so tako značilni za
pokrajine na panonski strani. Pa o gorskih podorih, ki se še vedno
ponavljajo zlasti v našem alpskem svetu. In še mnogo tega je, kar bi
želeli opazovati in obravnavati skupaj z mladimi geografskimi sodelavci. Obračamo se na vse z željo in vabilom, da kakor ob proučevanju povodnji okrog Celja sodelujejo z nami in nam pomagajo z
raziskovanjem v svojih področjih.
» -w-
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LES CAUSES

ET LES EFFETS GÉOGRAPHIQUES

DE

L'INONDATION

D A N S LA RÉGION D E CELJE (JUIN 1954)

Anton

Melik

Dans l'étude que nous résumons, l'auteur constate que la grande inondation torrentielle dans la région de Celje fut causée par l'extraordinaire
abondance des précipitations qui sont tombées le 4 juin 1954 dans un temps
extrêmement court, après que le sol fut déjà détrempé par des pluies continues des semaines précédentes. Il faut chercher les causes orograjphiques
de l'inondation dans le terrain très accidenté des collines et de basses montagnes où se sont produits, dans les marnes tertiaires, les schistes argileux
et les grès, des éboulements innombrables, où l'eau s'est précipitée par les
pentes et par les ravins dans les vallées qui étaient trop étroites pour permettre son écoulement. Elles étaient trop étroites pour ces masses d'eau surtout là où l'homme avait élevé des constructions trop près du lit des rivières,
comme p. ex. des scieries, de® moulins, des ateliers d'artisans, ainsi que des
maisons, des usines, etc. On voit très bien que les bâtiments ruraux ont souffert moins de dommages — exception faite des cas où il s'agissait d'éboulements — que les autres constructions, car les paysans évitent par expérience
les terrains alluviaux plats dans la proximité des rivières et des ruisseaux,
qui attirent par contre les constructions urbaines. Toutes les villes qui ont
souffert le plus — Celje, Vojnik, Šoštanj — sont construites sur des terrains
alluviaux et même sur des confluents locaux très prononcés. Les ruisseaux
Paka, Hudinja, Pesnica, Pirešnica et autres, dans lesquels l'écoulement de l'eau
rencontre le plue d'obstacles, appartiennent tous au domaine de la progression
hydrographique rétrograde de date récente avec de nombreuses manifestations
de piraterie fluviale.

Les effets géomorphologiques se manifestent surtout en forme d'accumulation le long des lits creusés lors de cette inondation, d'éboulements, d'élargissement et d'approfondissement considérables des lits anciens en certains
secteurs. L'auteur décrit en détail les phénomènes locaux de l'accumulation
et de l'érosion lors de l'inondation, ainsi que les obstacles locaux qui se sont
opposés à l'efficacité de l'inondation.
*

L'étude est complétée par les rapports des géographes-enquêteurs sur les
diverses régions touchées par l'inondation-
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