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ANOTACE 

 

Eliáš, O.: Protipovodňová opatření v katastru města Veselí nad Moravou: 

diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU, 2010, 61 stran 

 

Tato diplomová práce nám podává základní informace o povodních, jejich vzniku a 

protipovodňové ochraně na území města Veselí nad Moravou. Součástí je i historie povodní 

ve Veselí nad Moravou a rozvoj techniky u jednotek požární ochrany od povodní v roce 1997. 

V práci je dále uveden postupný plán realizace protipovodňových opatření v závislosti na 

povodních v roce 1997. Cílem práce je pak posoudit tyto stávající opatření a v případě jejich 

nedostatku navrhnout jejich doplnění nebo další opatření. 

 

Klíčová slova: Povodeň, ochrana, řeka Morava 

 

 

 

Eliáš, O.: Flood control in the city Veselí nad Moravou: graduation theses, 
Ostrava: VSB – TU, 2010, 61 pages 
 

This graduation theses serve basic information about flood, rise flood and flood - protection 

on municipal territory Veselí nad Moravou. Part of this work describes history of flood in area 

around Veselí nad Moravou and development technics of fire-squad.  There is also explain 

gradual project of realization flood -protection steps, which result from last flood experience 

in the year of 1997. The point this work is pass judgment on current flood control and in the 

event of their poverty of suggest their completion or other steps.  

 

Key word:  Flood, protection, the Moravia River 
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ÚVOD  

Povodeň je přírodní katastrofa, kdy rozlitím nadměrného množství vody mimo koryta řek 

dochází k ohrožení lidí, zvířat a majetku. K tomuto jevu dochází takřka po celém světě, takže 

ovlivňuje velké množství lidí. Každoročně zanechávají povodně tisíce mrtvých lidí. Ani 

Česká Republika není od povodní ušetřena. Zvláště od povodní v roce 1997 a 2002 dochází 

k zintenzivnění v rámci ochrany proti povodni. Více se investuje do stavby protipovodňových 

hrází i povodňové prevence.   

Město Veselí nad Moravou bylo v roce 1997 postiženo povodní nejvíce ve své historii. 

Městský Úřad i Povodí Moravy pak investovalo nemalou sumu pro zlepšení 

protipovodňových opatření.  

Cílem mojí práce je tyto opatření posoudit a vhodně doplnit. Doplněním se jedná 

především o stanovení ohrožených objektů při stoleté povodni a jejich ochranu pomocí pytlů 

s pískem. 
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REŠERŽE 

V této kapitole jsou uvedeny publikace týkající se podobné problematiky této diplomové 

práce. 

 

ČERMÁK, V. a KOL.: Protipovodňová ochrana Moravy a Bečvy, Unie pro řeku Moravu, 

Brno 2002 

Tato publikace řeší možnosti protipovodňové ochrany řek Moravy a Bečvy díky kombinaci 

přirozené retence krajiny, technické protipovodňové ochrany a protipovodňové prevence. 

 

FRONĚK, F., TRNEČKA V.: Zpráva o zásahu jednotek při povodních v okrese  

Hodonín – červenec 1997, Hodonín 1997 

Tato zpráva shrnuje průběh povodní v roce 1997 v okrese Hodonín. Je zde podrobně 

rozepsána, jak vypadala situace ve všech městech a obcích postižených povodní v roce 1997 

na území okresu Hodonín. Součástí zprávy je i činnost hasičů a přehled jejich techniky, která 

byla při povodních použita. 

 

Generel protipovodňových opatření v povodí řeky Moravy, AQUATIS a.s. Brno, zpracováno 

pro Povodí Moravy, Brno 1998 

Tato publikace řeší příčiny povodní v roce 1997 na území povodí Moravy a navrhuje 

opatření, která mají podobných povodním v budoucnu zabránit.  

 

Povodňový plán města Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou 2003 

Tento dokument shrnuje povodeň z roku 1997 na území města a navrhuje opatření, které mají 

snížit škody při povodni podobné. Součástí povodňové plánu jsou limity pro vyhlašování 

stupňů povodňové aktivity a činnosti při jednotlivých stupních povodňové aktivity. 
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1. Základní údaje 

1.1.   Město Veselí nad Moravou 

Město Veselí nad Moravou se nachází na jihovýchodě Moravy, na řece Moravě, v okrese 

Hodonín. Ve městě žije přibližně 12 700 obyvatel v 2 100 domech. Skládá se z částí Veselí 

nad Moravou, Zarazice a Milokošť.  Město leží v rovině Dolnomoravského úvalu na levém 

břehu řeky Moravy, vedle níž podél pravého břehu vede souběžně tzv. Baťův kanál. Veselí 

nad Moravou je železniční křižovatkou a protíná ho několik silnic, které vedou směrem 

z Uherského Hradiště do Břeclavi, směrem z Bzence do Blatnice a na Slovensko, a do 

Hroznové Lhoty a dále na Myjavu. Průměrná nadmořská výška je 176 m n.m. 

Veselí vzniklo v první čtvrtině 13. století při nové obchodní cestě do Uher. Zdejší vodní 

pevnost, střežící obchodní cestu, dobyl na počátku 14. století Matúš Čák Trenčanský. Během 

uherských válek město obsadil Matyáš Korvín. Od počátku 16. století zde existovala 

českobratrská obec. V 17. století bylo Veselí několikrát obsazeno nepřátelskými vojsky, 

začátkem 19. století zničeno dvěma velkými požáry. V roce 1950 je připojena k městu část 

Milokosť a roku 1954 Zarazice. Zástavba města je venkovského rázu, který je postupně 

modernizován. Součástí města jsou 4 sídliště, z nichž největší jsou sídliště Hutník (3600 

obyvatel) a Chaloupky (1120 obyvatel) a menší pak Lány a Kovářská. Okolní krajina má 

zemědělský ráz.  

1.2.   Vodstvo 

Hlavní páteřní osou tohoto regionu je řeka Morava. Ta pramení na jižním úpatí 

Kralického Sněžníku, na evropském rozvodí Dunaje, Odry a Labe. Morava protéká celou 

Moravskou zemí, které dala své jméno, a po celé své trase přijímá přítoky z mnoha potoků a 

řek, z nichž k nejvýznamnějším patří především Desná, Bystřice a Bečva v Hornomoravském 

úvalu, Dřevnice, Olšava a Dyje v úvalu Dolnomoravském. Ve svém horním toku řeka 

překonává značné převýšení – na prvních 48 km své délky klesne o 993 m. Její střední a dolní 

tok má spád 97 m, respektive 50 m. V délce 353 km se pod zříceninou Děvína vlévá do 

Dunaje. Průměrný průtok v katastru města je 59,60 m3/s. 

V katastru města Veselí jsou významnými dva levostranné přítoky – řeka Velička lemující 

jižní hranici regionu a řeka Svodnice, přitékající od obcí Blatnice a Blatnička. Předešlé 

generace měnily tvář řeky Moravy v zájmu snahy o naplnění nebo zlepšení od řeky 

požadovaných funkcí. Vlivem těchto tlaků se v regionu rozrostla řeka Morava na košatý 



Diplomová práce                                                                             VŠB – TU Ostrava 

 

 - 4 -    

systém říčních ramen a objektů na nich. Na severu regionu Veselsko se řeka Morava 

rozděluje poprvé, u obce Uherský Ostroh z Moravy na pravém břehu odbočuje odlehčovací 

rameno nazvané také Nová Morava. Průtoky tímto protipovodňové ochraně sloužícím 

ramenem jsou regulovány pohyblivým jezem Uherský Ostroh. Tento jez slouží pro ochranu 

Uherského Ostrohu, Veselí nad Moravou a obce Vnorovy. Po většinu roku je jez zcela 

zahrazen a veškeré průtoky jsou směřovány do řeky Moravy, až při průtoku v řece Moravě o 

hodnotě 80 m3/s začíná voda přes jez přepadat do odstaveného ramene. Se stoupajícím 

průtokem v řece Moravě stoupá i průtok v odlehčovacím ramenu, při dosažení průtoku 

192 m3/s se začne pohyblivý jez sklápět a podíl odstaveného ramene na převedení 

povodňového průtoku se zvětšuje tak, že maximální stoletý průtok o hodnotě 700 m3/s je 

rozdělen na 300 m3/s do odlehčovacího ramene a 400 m3/s do řeky Moravy. K dalšímu dělení 

řeky Moravy dochází ve Veselí nad Moravou. Ze vzdutí pohyblivého jezu odbočuje na pravou 

stranu plavební a závlahový kanál a posléze také elektrárenské rameno. Zatímco elektrárenské 

rameno se vrací do řeky Moravy ještě ve městě, setkávají se odlehčovací rameno a plavební a 

závlahový kanál s hlavním korytem až v prostoru pohyblivého jezu Vnorovy. Na pravém i 

levém břehu jsou zřízeny plavební komory uzavíratelné dvojitými horními a dolními vraty. 

Toto řešení, které je ojedinělé na celém toku Moravy, slouží k vyrovnání různých úrovní 

hladin v obou korytech. Stejně jako řeka je odlehčovací rameno těsně před opětovným 

zaústěním přehrazeno jezem. Informace čerpány z [11]. 

 

           

Obrázek 1 Řeka Morava ve Veselí nad Moravou [22] 
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Obrázek 2 Schéma vodohospodářského uzlu Veselí nad Moravou  

 

Vlivem působení naší i předchozích generací byl výrazně změněn přírodní ráz směrem 

k uniformnímu vzhledu řeky ochuzené o rozmanitost vodního prostředí. Ale i tak se do 

dnešního dne zachovaly lokality, které si v menší či větší míře uchovaly charakter 

přirozeného říčního koryta. Těmito lokalitami jsou odstavená ramena vzniklá v průběhu 

regulace řeky Moravy odříznutím říčních zákrutů od nově navrženého říčního koryta. 

V katastru města Veselí se takových odstavených ramen vyskytuje 11. Více než polovina 

ramen je rybářsky využívána, převažující rybou je plotice obecná.  

1.3.   Klimatické poměry 

Řešené území se nachází dle Charakteristiky klimatických oblastí ČR v teplých 

klimatických oblastech T 2 (pahorkatinná část) a T 4 (nivní část). Průměrná roční teplota se 

pohybuje mezi 9 až 9,5 °C. Nejteplejším měsícem je obvykle červenec s průměrnou teplotou 

cca 19 °C, nejchladnějším leden s průměrnou teplotou cca -2,5 °C. Roční úhrn srážek činí v 

dlouhodobém průměru přibližně 600 mm. Nejvíce srážek spadne v letním období (červen – 

srpen), nejméně na přelomu zimy a jara (leden – březen).  

1.4.   Geologické poměry 

Podle [11] město Veselí nad Moravou leží v Dolnomoravském úvalu. Severovýchodně 

vystupuje Vizovická vrchovina, k jihovýchodu Bílé Karpaty, západně pak Chřiby a Ždánický 
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les. Širší okolí Veselí nad Moravou náleží geologicky do oblasti Moravsko-slezských Karpat, 

budovaných usazenými horninami převážně mořského původu, druhohorního a třetihorního 

stáří. Ty jsou místy překryty sprašovými hlínami a při řece Moravě i čtvrtohorními sedimenty 

tohoto toku, na západě pak navátými písky tzv. Moravské sahary. 

Ze starších útvarů, které tvoří i podloží široké nivy řeky Moravy, převládají sedimenty 

magurské skupiny a to bělokarpatské jednotky. Tato skupina se vyznačuje flyšovou 

sedimentací, charakterizovanou střídáním pískovců a jílovitých sedimentů. V oblasti Veselí 

nad Moravou vystupuje tzv. hluchý vývoj bělokarpatské jednotky. Převládá nivnické 

souvrství.  

Jako výplň slepých ramen a meandrů nacházíme různé organické sedimenty (hlinokaly, 

rašeliny, slatiny). Niva řeky Moravy u Uherského Ostrohu je široká 4,5 km. Ve všech 

údolních nivách došlo k akumulaci povodňových sedimentů.  

1.5.   Infrastruktura 

Veselí nad Moravou je důležitá dopravní křižovatka dvou silnic I. tříd, silnice I. třídy 55 

vedoucí ze směru Uherského Hradiště na Břeclav a silnice I. třídy 54 vedoucí z Nového Mesta 

nad Váhom směrem na Kyjov.  Díky těmto silnicím a silnícím III. třídy má město spojení 

s okolními obcemi Uherský Ostroh (5 km), Vnorovy (3 km), Moravský Písek (6 km), Blatnice 

pod Sv. Antonínkem (7 km) a Kozojídky (4 km).  

Na území Veselí nad Moravou vede přes řeku Moravou několik mostů. Dva mosty na 

silnici I. třídy 54 vedoucí do Moravského Písku. Tři mosty pro pěší v historickém centru 

Veselí nad Moravou. Jeden most pro automobily v části Zarazice. Mosty související 

s provozem Baťového kanálu, železniční most ve směru na Bzenec a most pro automobily 

přes řeku Svodnici. 
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2. Povodně ve městě Veselí nad Moravou 

2.1.   Co je povodeň 

Podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. §64 odst. 1) [15] se za povodeň považuje 

přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém 

voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i 

stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným 

způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při 

soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, 

zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými 

vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo 

nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň). 

Podle [15] odst. 2) se za nebezpečí povodně považují situace zejména při 

a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho 

stoupající tendenci, 

b) déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí 

intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů 

nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo 

c) vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy. 

 

2.2.   Stupně povodňové aktivity 

Podle zákona o vodách [15] se v případě povodně vyhlašují tři stupně povodňové aktivity 

(dále jen SPA) a to: 

  

I. SPA – Stav bdělosti 

První stupeň vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji 

povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. 
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II. SPA – Stav pohotovosti 

Druhý stupeň se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň. 

Aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi. Uvádějí se do 

pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu 

povodně podle povodňového plánu. 

 

III. SPA – Stav ohrožení 

Třetí stupeň se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a 

majetku v záplavovém území. Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce 

nebo evakuace. 

 

SPA pro město Veselí nad Moravou převzaté z povodňového plánu města Veselí nad 

Moravou jsou uvedeny v Tabulce 1. Tyto údaje platí pro měrný profil Strážnice. Město 

využívá hlášení i pro měrný profil Spytihněv. Město Spytihněv je vzdáleno od Veselí nad 

Moravou asi 26 km proti proudu řeky Moravy a z důvodů, že téměř každá povodeň na dolním 

toku řeky Moravy je velmi pozvolná, oproti přívalovým povodním apod., slouží tyto údaje 

jako orientační např. při neočekávaném a rychlém zvýšení průtoku řeky Moravy.  

Navíc město využívá svůj pomocný hlásný profil kategorie "C", odvozený od měrného 

profilu Strážnice, na Moravě v prostoru těsně u budovy Městského Úřadu (dále MěÚ), který 

je zřízen a provozován Městem Veselí nad Moravou. Jedná se o systém zabarvení schodů 

určitou barvou a při překročení dané čáry dojde k vyhlášení daného SPA. Konkrétně I. SPA – 

16. schod, zelená barva; II. SPA – 12. schod, žlutá barva; III. SPA – 8. schod, červená barva. 

 

Tabulka 1 Limitní hodnoty pro SPA na měřící stanici Strážnice 

SPA 
Výška hladiny 

[cm] 
Průtok 
[m3/s] 

I 450 224 

II 550 310 

III 650 441,1 

 

Tyto informace, včetně průtoků dané řeky jsou volně dostupné na internetových stránkách 

Povodí řeky Moravy www.pmo.cz nebo v povodňovém plánu města Veselí nad Moravou [12] 
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Průtoky pro vybrané Qn převzaté z povodňového plánu města Veselí nad Moravou jsou 

uvedeny v Tabulce 2. 

 

Tabulka 2 Průtoky pro Qn na měřící stanici Strážnice 

Qn 1 2 5 10 20 50 100 

Průtok 

[m3/s] 
350 404 475 528 580 648,5 700 

 

2.3.   Činnost při jednotlivých stupních povodňové aktivity 

Podle [12] zabezpečovací práce provádějí správci vodních toků a vlastníci dotčených 

objektů. Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové poměry a průběh povodně, 

musí být koordinovány  se správcem toku.  

 

I. SPA – nastává překročením zelené čáry (16. schod) nebo zvýšením průtoku nad 

224 m3/s. Pracovník krizového řízení nebo odboru služeb města (dále jen SM) tuto skutečnost 

zaznamená do Povodňové knihy a na základě sledování stavu průtoků a výšky hladin na 

horních tocích a předpokladu vyhlášení II. SPA informuje všechny členy povodňové komise. 

 

II. SPA – nastává překročením žluté čáry (12. schod) nebo zvýšením průtoku nad 

310 m3/s. II. SPA vyhlásí odbor SM ve spolupráci s pracovníkem krizového řízení pro území 

města (tímto okamžikem "nastává povodeň"), a dále zajistí informovanost členů povodňové 

komise města Veselí nad Moravou. Kompletní popis úkolů je uveden v [12]. 

III. SPA – nastává překročením červené čáry (8. schod) nebo zvýšením průtoku nad 

441,1 m3/s. III. SPA vyhlásí Povodňová komise Města Veselí nad Moravou a pokračuje ve 

své činnosti: zabezpečí stálou službu v budově městského úřadu,   informuje občany města 

v ohrožených územích, vyzve občany ul. Masarykova, aby uzavřeli armatury na svých 

kanalizačních přípojkách, informuje velitele HZS, ředitele SMV, PČR a MěPo, průběžně 

monitoruje a vyhodnocuje situaci (ČHMÚ, Dispečink Povodí Moravy, povodňová komise 

obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou, měst a obcí níže po toku), organizuje a 

zabezpečuje hlásnou a hlídkovou povodňovou službu a další viz. [12] 
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2.4.   Činnost po povodni 

Odvoláním II. SPA povodňové aktivity končí povodeň a končí svou činnost též 

Povodňová komise Města Veselí nad Moravou a řízení dalších činností se ujímá povodňový 

orgán města působící v době mimo povodeň, tj. odbor SM.  

Zejména musí: překontrolovat hráze, zajistit urychlenou opravu hrází,  zajistit odstranění 

vzniklých škod, zpracovat souhrnnou zprávu o povodni dle osnovy a   aktualizovat organizační 

část povodňového plánu. 

2.5.   Historie povodní 

Povodně se na území města vyskytovaly v minulosti poměrně často, jak můžeme vyčíst 

z Tabulky 3, kde jsou uvedeny nejvyšší zaznamenané vodní stavy na měřící stanici Strážnice.  

 

Tabulka 3  Nejvyšší zaznamenané vodní stavy na měřící stanici Strážnice [16] 

Výška hladiny 

[cm] 
Datum 

754 14. 07. 1997 

705 31. 03. 2006 

666 13. 06. 1965 

665 23. 08. 1972 

664 27. 07. 1977 

656 10. 02. 1966 

 

V tabulce jsou uvedeny povodně, které přesahují III. SPA. K nejničivějším a největším 

povodním došlo v roce 1997 a 2006. 

2.5.1. Povodeň v roce 1997  

Informace k tomuto bodu jsou čerpány z [4, 6, 8, 12].  Značná část území města Veselí 

nad Moravou je už od nepaměti ohrožována povodněmi, protože se rozkládá v nivě řeky 

Moravy, místní část Milokošť je navíc ohrožována rozlivem vody z potoka Svodnice. 

Charakter ohrožení je odlišný. Povodeň na Moravě je závislá na srážkách zejména v 

Beskydech a Jeseníkách a postup povodňové vlny je možno sledovat v předstihu, povodeň na 
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Svodnici je závislá na intenzitě srážek v Bílých Karpatech, je poměrně náhlá a její postup 

může být pouze mírně zbržděn retenční schopností nádrže Blatnička. 

Příčinou povodně 1997 byly mimořádně vydatné dešťové srážky na území Moravy, 

zejména ve dnech 4. – 8. července. Podle údajů ČHMÚ spadlo v uvedených pěti dnech na 

Pradědu 454 mm, v Rožnově pod Radhoštěm 375 mm a na většině území Moravy přesáhl 

pětidenní srážkový úhrn 100 mm. Celkové srážky za měsíc červenec 1997 byly vysoce 

nadprůměrné i na jižní Moravě, např. ve Strážnici bylo naměřeno 190 mm, což je 320 % 

dlouhodobého červencového průměru a 35 % celoročního průměrného srážkového úhrnu. 

Během dopoledne dne 7. 7. 1997 vyhlašuje okresní povodňová komise pro povodí 

Moravy III. SPA destrukcí levobřežní hráze Moravy v prostoru Vitovského ramene. Největší 

podíl na tom, že se povodni nepodařilo zabránit, měly neprůjezdné polní cesty rozbředlé po 

několik dní trvajících deštích, které znemožnily přísun dostatečného množství pytlů s pískem 

potřebných k sanaci. Současně hrozila rozlitím i Svodnice, ale panelová komunikace 

umožnila přísun pytlů a tím i udržení levobřežní hráze. 

Bez možnosti ovlivnění došlo k destrukci levobřežní hráze Moravy v prostoru ramene 

Šlajza, kde nebyla hráz dostatečně stabilizovaná po překopu pro plynovod. Byla zatopena 

zahrádkářská osada a část území vodního zdroje Milokošť. 

Katastrální území města na pravém břehu Moravy bylo zatopeno zcela a to zejména 

vodou, která se rozlila z protržené pravobřežní hráze nad Uherským Ostrohem, přelila silnici 

I/54 mezi mostem přes odlehčovací kanál a Moravským Pískem, protrhla násep železnice a 

zpětně se vzdula pod mosty přes rameno Struha a Baťův kanál a zaplavila i zastavěné území a 

fotbalový stadion. Zámek a zámecký park byly zaplaveny z průtrže hráze 50 m po proudu od 

mostu v zámeckém parku. Benátky byly zaplaveny vzdutou vodou z Baťova kanálu. 

Na katastru Milokošť bylo zaplaveno území od ulice Sekule a V dědině po levý břeh 

Moravy, téměř na celé ploše, tj. 186 ha. Katastr Veselí – Město byl zaplaven celý, tj. cca 

733 ha,  na Bartolomějském náměstí pronikla voda jen do sklepů. Katastr Zarazic byl 

zaplaven od pravé hráze řeky Moravy k odlehčovacímu rameni Moravy na ploše cca  298 ha, 

průsakem levobřežní hráze byla zasažena plocha po ulici Sportovní – cca 5 ha. Celková 

zaplavená plocha území města Veselí nad Moravou při uvedené povodni činila 1.304 ha, 

počet ohrožených obyvatel činil 1.170 osob, počet evakuovaných obyvatel 619 osob. 

Zaplavených domů bylo 233, z toho 7 samovolně padlo, 19 bylo určeno statikem k demolici a 

45 domů bylo staticky narušeno. Škody na majetku činily 75 mil. Kč. II. SPA byl odvolán 28. 

července 1997. 
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Obrázek 3 Letecký snímek centra města [21] 

 

 

Obrázek 4 Letecký snímek centra města při povodni v roce 1997 

V Tabulce 4 jsou uvedeny kulminační hodnoty z měřících stanic v povodí řeky 

Moravy pro přehled, jak povodňová vlna postupovala, a jakou měla velikost. 
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Tabulka 4 Průměrné průtoky a kulminační hodnoty ve vodoměrných stanicích [3] 

Kulminace 

Vodoměrná 

stanice 

Plocha 

povodí 

[km2] 

Průměrný 

průtok 

[m3/s] 

Průměrný 

průtok, 

červenec 

97 [m3/s] 
Datum Hodina 

Výška 

hladiny 

[cm] 

Průtok 

[m3/s] 

Olomouc 3322,07 27,1 178 9. 7. 19 647 760 

Kroměříž 7014,44 51,3 348 10. 7. 11 723 1034 

Spytihněv 7890,11 55,4 383 11.7 8 791 920 

Strážnice 9146,92 59,6 434 14. 7.* 5* 754* 901* 

  

poznámka * – Hodnoty ovlivněné protržením pod náspem železniční trati Bzenec – Veselí. 

Přesněji u soutoku Syrovinky a Nové Moravy. V důsledku toho se tak část vybřežené vody 

vrací do řeky Moravy. Podle [19] by byl průtok bez protržení náspu 625 m3/s.  

Názornou ukázkou průběhu povodní na dolním toku řeky Moravy z července roku 1997 je 

graf, který jsou převzatý z [18] 

 

Obrázek 5  Průběhy průtoků na dolní Moravě v roce 1997 [18] 

V době nejhorší situace ve Veselí nad Moravou zasahovalo až 9 HZS (72 hasičů) a 10 

SDH (101 hasičů) v součinnosti s jinými složkami. Jednalo se o PČR, Městská policie, 

Technické služby, Armáda ČR, JmP, JmE, VAK, Vodní záchranná služba a jiné.  
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Možnosti ovlivňovat průběh povodně na území okresu Hodonín, a tím i v katastru města 

Veselí nad Moravou, při povodni 1997 vzhledem k jejímu rozsahu prakticky žádné nebyly. 

Souviselo to s neexistencí významnějších ovladatelných retenčních prostorů v povodí Moravy 

a se stavem technické preventivní protipovodňové ochrany v povodí, založené výhradně na 

ohrázování koryta Moravy, údajně na průtok Q100. Zabránit vybřežení a rozlivům vody 

nebylo při povodni 1997 technicky možné. Za této situace byla opatření v době povodně 

prioritně zaměřena na včasnou informovanost občanů, včasnou evakuaci ohrožených osob se 

vší následnou péčí. 

2.5.2. Povodeň v roce 2006  

K povodni v roce 2006 vedlo náhlé oteplení a vydatná srážková činnost, zejména ke konci 

března. Povodeň na úseku řeky Moravy ve správním obvodu Veselí nad Moravou začala 

v pondělí 27. 3. 2006 ve 14,00 hodin, kdy byl Povodňovou komisí obce s rozšířenou 

působností (dále jen ORP) Veselí nad Moravou pro úsek řeky Moravy na území města 

vyhlášen II. SPA, tj. pohotovost. Byla zavedena soustavná činnost hlídkové a hlásné 

povodňové služby a naplno se rozběhla příprava všech potřebných aktivit a příprava 

zabezpečovacích a záchranných prací. 

Hladina i průtok v korytě Moravy měly stále vzestupnou tendenci a ve středu 29. 3. 2006 

v 8,00 hodin byl pro úsek Moravy na území města vyhlášen III. SPA, tj. stav ohrožení. 

Občané v nejníže položených částech města byli téhož dne varováni rozhlasovým vozem 

městské policie a byli upozorněni na možnost zaplavení vodou. Některé úseky v ochranných 

hrázích Moravy byly tentýž den zabezpečovány pytli naplněnými pískem (použito 

1 200 pytlů). Vzhledem k meteorologické situaci a průběhu povodní na vyšším toku řeky 

Moravy se čekal další nepříznivý průběh povodně i zde. Ještě téhož dne začala voda 

zaplavovat zahrady v lokalitě Rybníček. O den později dochází k rozlivu vody z koryta 

Moravy přes pravobřežní ochrannou hráz pod jezem Nedakonice (13 km od Veselí). 

Systematicky a pravidelně byl kontrolován stav ochranných hrází řeky Moravy v celém úseku 

správního obvodu ORP. Vývoj povodně a ohrožení obcí byl monitorován jak za pomoci 

hlídkové povodňové služby, tak i letecky z vrtulníku Policie ČR.   

Kulminace průtoků na úseku řeky Moravy ve správním obvodu ORP Veselí nad Moravou 

trvala několik dnů od 30. 3. 2006, kdy prakticky až do 5. 4. 2006 se hladina udržovala na 

maximální úrovni s průtokem kolem hodnoty 590 m3/s. V profilu Strážnice byl nejvyšší vodní 

stav zaznamenán 31. 3. 2006 na úrovni 705 cm, s průtokem 598 m3/s. Stav ohrožení pak byl 
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odvolán až v pátek dne 7. 4. 2006 v 8,00 hodin a v pondělí dne 10. 4. 2006 v 16,00 hodin byl 

odvolán i II. SPA. 

Došlo k zatopení některých objektů, sklepů a zahrad (např. v lokalitách Masarykova ul., 

Kožešnická ul., Břehy, Milokošť a park ve Veselí nad Moravou) stalo se tak průsaky 

podzemní vodou, tj. tzv. „vnitřní“ vodou. Na řadě míst v údolní nivě Moravy tak podzemní 

voda vystoupila nad terén, což je v tomto území při déletrvající povodni běžné a nelze tomu 

technickými prostředky zabránit. Teprve po opadnutí vody, bylo zajišťováno odčerpávání 

vody ze zaplavených sklepů a zahrad. 

Na povodňovou situaci ve správním obvodu ORP Veselí nad Moravou bylo reagováno 

včas, odpovídajícím způsobem a v dostatečném rozsahu.  Povodňové aktivity byly 

příslušnými povodňovými orgány řízeny, koordinovány a byla zajištěna jejich realizace tak, 

že nedošlo ke zbytečným škodám na majetku. Čerpáno z literatury [10]. 

Názornější ukázka průběhu povodně a výšky hladiny lze vyčíst z Obrázku 6. Zde je 

patrné, jak dlouho řeka Morava kulminuje, a jak dlouho hrozí nebezpečí občanům města 

Veselí nad Moravou 

 

Obrázek 6 Průběh povodně v roce 2006 [17] 
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3. Vliv povodní v roce 1997 v katastru města na vybavenost JPO 

Každý zásah JPO má svá specifika, zjištěné poznatky ze zásahu lze čerpat a využít pro 

zkvalitnění zásahu příštího. Stejně je tomu i u zásahu hasičů při povodni. Proto chci v této 

kapitole zmínit, jaké jednotky zasahovali při povodni v roce 1997 ve Veselí nad Moravou, 

jaké používaly technické prostředky, a jaké měli s těmito prostředky zkušenosti. Z toho se dá 

odhadnout, které technické prostředky jsou vhodné pro podobný tip živelné katastrofy, a které 

méně.  

3.1.   Souhrn zasahujících JPO a jejich činnost 

V první fázi povodní (7. 7. 1997 – 18. 7. 1997) ve Veselí nad Moravou dochází především 

ke zpevňování a zvyšování hrází pomocí pytlů s pískem, k ochraně ohrožených objektů (hráze 

pytlů s pískem), utěsňování kanálových vpustí a čerpání vody ze zatopených objektů. Již o 

den později dochází k většímu rozlivu Moravy, dojde k protržení hráze, která ohrožuje část 

města Milokošť a je přikročeno k evakuaci osob, zvířat a majetku (část Milokošť). Stále se 

pak zpevňují a zvyšují hráze. Protržená hráz je další den provizorně opravena. Asi 3 000 pytlů 

s pískem je převezeno na vzdálenost 600 m pomocí člunu s motorem. Plošná evakuace před 

hrozící povodňovou vlnou byla provedena v ulicích Rybníček, Kožešnická, Benátky, Rybáře, 

část ulice Břehy, V Dědině, Chaloupky, Na Hrázi, Sekule. V prostoru lokality “Šlajza” došlo 

k protržení hráze řeky Moravy. Kvůli silnému proudu je ustoupeno od záměru hráz opravit. 

Další dny se hladina řeky Moravy stabilizuje, ale díky silnému podmáčení hrází hrozí pořád 

riziko jejich protržení. Nově je ohrožená hráz potoku Svodnice. Po poklesu řeky Moravy bylo 

nutné uvážlivě rozebrat provizorní hráz v části Milokošť z důvodů odtoku vody zpět do 

Moravy. O dva dny později díky nepříznivé předpovědí počasí musí být hráz opět 

vybudována. Naštěstí hladina Moravy nedosáhla úrovně předchozích dnů.  

Druhá fáze je charakterizována poklesem hladiny Moravy a především odčerpáváním 

vody a opravou a kontrolou hrází. Pokles hladiny umožní práce na opravě hráze na Svodnici 

(navezeno 150 pytlů s pískem). Dále se pak provádí jen odčerpávání vody z rodinných domů. 

Čerpáno z literatury [4]. 

 

V Tabulce 5 jsou uvedeny všechny jednotky zasahující na území města Veselí nad 

Moravou, včetně základní výbavy.  
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Tabulka 5 Souhrn zasahujících jednotek ve Veselí při povodni v roce 1997 [4] 

Druh jednotky Počet osob Technika 

HZS Veselí nad Moravou 1 + 13 

TA 2 – A 31, laminátové čluny 

Blesk a Rybářka, gumové čluny, 

3x kalové čerpadlo 

HZS Hodonín 1 + 7 

TA 2, P-V3S PAD, 4x kalové 

čerpadlo, nafukovací gumový 

člun, hliníkový člun Nympha 

HZS města Brno 1 + 2 CAS 32, AZ 50 

HZS České Budějovice 1 + 5 

CAS 25, DA 12, laminátový 

člun Blesk s motorem, gumový 

člun 

HZS Znojmo 1 + 2 

DA 12, laminátový člun Blesk 

s motorem, nafukovací gumový 

člun 

HZS Tábor 1 + 12 
CAS 25, DA 12, laminátový 

člun Blesk 

HZS Mladá Boleslav 1 + 6 DA 12, laminátový člun Blesk 

HZS Jičín 1 + 3 DA 12, plovoucí čerpadlo 

HZSP Aero Vodochody 1 + 3 CAS 32, gumový člun  

SDH Bzenec 1 + 10 DA 12, CAS 25 

SDH Dubňany 1 + 13 
CAS 25, DA 12, PPS 12, kalové 

čerpadlo 

SDH Mutěnice 1 + 13 
CAS 25, DA 12, PPS 12, 

plovoucí čerpadlo 

SDH Ratíškovice 1 + 11 
CAS 25, DA 12, 2x PPS 8, 

kalové čerpadlo 

SDH Hroznová Lhota 1 + 10 CAS 16, 2x PS 12, PPS 12 

SDH Hovorany 1 + 10 DA 12, kalové čerpadlo 

 

Kromě jednotek uvedených v tabulce se účastnili zásahu při povodních i SDH Lipova, 

Moravského Písku, Veselí nad Moravou, Žarošic, Vracova, Blatnice, Násedlovic a 

Archlebova.  
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3.2.   Posouzení techniky dostupné při povodni v roce 1997 

Při čerpání se nejvíce osvědčila přenosná plovoucí čerpadla a ponorná kalová čerpadla. 

Většinou napájeny elektrocentrálou z vozidla P-V3S PAD. V současné době mají hasiči ve 

Veselí nad Moravou plovoucí a kalová čerpadla s vlastním motorem. Jako zcela nevyhovující 

se ukázalo použití PS 12. Docházelo k ucpávání chlazení (i při použití jemných sítí nebo 

proutěných košů na sacím koši).     

Při povodních byly ve velké míře nasazovány čluny a to s motorem i bez něj. Velmi 

nevhodným se pro zásahy ukázal laminátový člun Blesk, který je velmi špatně ovladatelný, 

jak v případě transportu osob, tak i materiálu (převoz pytlů s pískem). Pro transport osob a 

materiálu se osvědčil člun Sea Nymph. Jako velmi nevhodné se ukázaly čluny gumové. 

V zatopených oblastech nebylo vidět, jestli je pod vodní hladinou nějaká ostrá překážka nebo 

předmět,  tudíž mohlo dojít velmi snadno k poškození člunu. Po těchto zkušenostech je snaha 

zakoupit laminátové čluny, které jsou pro transport materiálu a osob při povodních daleko 

vhodnější.  

Každý zasahují člen JPO by měl být vybaven buď rybářskými kalhotami do úrovně prsou, 

nebo spodní částí obleku Sunit s nalepenými gumovými holínkami. Osvědčilo se i vydání 

plášťů do deště. Velmi dobrou odolnost proti vodě prokázala zásahová obuv typu Haix. Jako 

nevhodné se ukázalo oblékání některých příslušníků vypomáhajících HZS pro práci na člunu 

standardními ochrannými prostředky (zásahový kabát, ochranná přilba). Čerpáno z literatury 

[4]. 

3.3.   Současná technika JPO 

Při povodních v roce 1997 bylo minimum JPO sboru SDH vybaveno kalovým nebo 

plovoucím čerpadlem, popřípadě oděvy do deště, brodeckými holinkami apod. Právě pomoc 

SDH při povodních je ale velmi cenná a důležitá. Síla těchto jednotek je především v počtu.  

Nedostatek technické vybavenosti vyvažují jejich nasazením a obětavostí. Jednotky SDH tak 

plní velmi důležitou funkci při evakuaci lidí, stavbě povodňových hrází z pytlů s pískem nebo 

třeba při odčerpávání vody.  

V předchozí kapitole v Tabulce 5 je souhrn zasahujících jednotek. Z místních 

profesionálních jednotek se účastnily zásahu stanice z Veselí nad Moravou a Hodonína. 

Vývoj techniky HZS Veselí nad Moravou je zobrazen v Tabulce 6. 
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Tabulka 6 Vývoj techniky u HZS Veselí nad Moravou 

HZS Veselí nad Moravou Rok 1997 Současnost 

Vozový park 
CAS 32 – T 815 

CAS 25 – LIAZ 101 

CAS 15 – MAN M 2 Z MAN 4x4 

CAS 24 – MAN LE 280 4x4 

Gumové čluny Ano Pro nevhodnost zrušeny 

Laminátový člun Rybářka 
Nahrazen vhodnějším 

hliníkovým člunem Nympha 

Kalová čerpadla 3 4 

Elektrocentrály ve vozech NE 
Elektrocentrály  - 280 V – 

vybaveny oba vozy 

Spojení Velmi špatné Mobilní telefony 

 

 

Další jednotky HZS zasahovaly na místě zásahu 2 nebo 3 dny. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o jednotky z velmi vzdálených koutů republiky, není pro tuto diplomovou práci důležité 

sledovat další vývoj jejich techniky. 

Nejzajímavější pro porovnání vývoje techniky budou určitě jednotky SDH. Jejich 

důležitou funkci u povodní jsem již zmínil výše. Při povodních v roce 1997 v katastru města 

zasahovalo 14 SDH. Pouze 4 sbory byly vybaveny plovoucím nebo kalovým čerpadlem. 

Situace v roce 1997 ukázala, že tato čerpadla jsou při čerpání vody při povodních velmi 

důležitá, a také asi jediná schopná být dlouhodobě použita. Situaci s vybaveností jednotek 

SDH nám ukazuje Tabulka 7. Zde je vidět, k jakému rozvoji techniky u jednotek sboru 

dobrovolných hasičů došlo. Většina jednotek nejen že má kalové nebo plovoucí čerpadlo, ale 

i vhodnou techniku (dopravní automobily), která je schopna tato čerpadla převézt a navíc pak 

CAS, které se hodí pro průjezd špatného terénu lépe než dopravní automobily. Při úvaze, že 

nebezpečí povodní je na celém území dolního toku Moravy značné, je rozvoj techniky tímto 

směrem jednoznačně pozitivní.  
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Tabulka 7  Přehled vybavenosti jednotek SDH v minulosti a nyní 

SDH 

Technika 

v r. 1997 - 

čerpadlo? 

Současná technika Vozový park 

Bzenec NE kalové čerpadlo 50 GFHU (450 l/min) 
CAS 32 (T 815), 

CAS 25, A 30 

Dubňany kalové kalové čerpadlo – švédka CAS 25 (Liaz) 

Mutěnice plovoucí 

plovoucí čerpadlo Honda GXV 120 

(720 l/min), kalové čerpadlo Pump 

patrol (1100l/min), el.čerpadlo 

CAS 25 

(Liaz 101) 

Ratíškovice kalové kalové čerpadlo ECM (300 l/min) CAS 25 (Š 706) 

Hovorany kalové 

motorové kalové čerpadlo 

EMPH 80W (1300 l/min), 

elektrické kalové čerpadlo 

50 GFHU (450 l/min) 

CAS 25 (Liaz 

101), 

AVIA 30 

Lipov NE 

2x kalové čerpadlo (1x elektrické), 

plovoucí čerpadlo, norná stěna 

(10 m), oděv do deště (20  ks), 

gumáky do deště (20 ks) 

CAS 25 (Š 706), 

VW 

TRANSPORTER 

Moravský Písek NE Bunda do deště (8 ks)  

Žarošice NE 
kalové čerpadlo, plovoucí 

čerpadlo Kraken 800 (600 l/min) 

CAS 24 (T 815), 

AVIA 31 

Vracov NE 
motorové kalové čerpadlo 

EMPH 80W (1300 l/min) 

CAS 25 (Liaz 

101), AVIA 30 

Blatnice NE kalové čerpadlo – nezjištěno CAS 25 (S 706) 

Násedlovice NE 

2x kalové čerpadlo KDFU-80 

(800 l/min) a BF 01 F (200 l/min), 

plovoucí čerpadlo NIAGARA I 

(1200 l/min), brodecké holinky 

(10 ks), oděvy proti dešti (12 ks) 

CAS 32 (T 148) 

DA 12 (A 31) 

Archlebov NE 

kalové čerpadlo KDFU-80 

(800 l/min), 

oděvy proti dešti (5 ks) 

CAS 25 (Š 706) 

CAS 32 (T 138) 

AVIA 30 N 
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4. Principy dlouhodobé ochrany před povodněmi 

4.1.   Vznik povodně 

Povodně představují mezi přírodními riziky největší přímé nebezpečí. Vyskytují se často 

nepravidelně a s různým stupněm extremity. Hlavními příčinami vzniku povodně jsou 

extrémní srážky nebo zmenšení koryta např. ledovou zácpou, naplaveninou apod. Ve chvíli, 

kdy se voda vylije z koryta a začne zaplavovat přilehlá území, stává se potencionálně 

škodlivým živlem. Tato situace však není až takový problém. Ten nastává v okamžiku, kdy 

vybřežená voda začne zaplavovat lidská obydlí. Příčiny příchodu povodní jsou různé, stejně 

jako faktory, které ovlivňují průběh povodní. Mezi ty patří zejména povětrnostní vlivy, vlivy 

zemského povrchu, průběh povodňové vlny a změny v krajině. [13] 

S povětrnostními vlivy nebo s vlivy zemského povrchu člověk mnoho nezmůže. Co může 

ovlivnit, jsou však změny v krajině. 

Změny v krajině jsou buď přirozené, nebo za nimi stojí člověk. Pro průběh povodně jsou 

důležitější změny způsobené člověkem a ty bohužel ovlivní průběh povodně většinou 

negativně. Mezi takové změny patří např. zkrácení říční sítě, což se projeví zkrácením 

celkového času postupu povodňové vlny, což má za následek zkrácení času potřebného na 

přípravu, zabezpečení a evakuaci osob a majetku. Další problém je velký podíl zemědělské 

půdy, která je navíc nevhodně obdělávána, a to má za následek menší vsakování vody do 

půdy a zvýšení povrchových odtoků. Při scelování polí byly malé zemědělské pozemky 

spojeny do velkých obdělávaných ploch a v důsledku toho zmizely různé remízky a 

vyvýšeniny, které plnily důležitou ochranu funkci při rozlivu malých potoků a říček.  

4.2.   Opatření proti povodni 

Existuje několik typů opatření, jimiž lze snižovat škody způsobené povodněmi. Jedním 

z nich je přirozená retence krajiny. Díky zemědělství v údolí říčních niv je zabráněno 

přirozenému vybřežování řek a tím dochází k zatopení jiných míst. K odstranění tohoto 

problému je třeba znovu aktivovat někdejší přirozená inundační území řek. Stejně důležité je i 

postupné zalesňovaní a zatravňování ploch určených k inundaci řeky.  

Dalším opatřením je technická protipovodňová ochrana. Tím se rozumí stavba hrází a 

stěn, které chrání zastavěné území před povodní. Patří sem i stavby poldrů a retenčních 

nádrží, které cíleně zachycují část povodňových průtoků.  
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Posledním důležitým opatřením je prevence před povodní. Ta spočívá zejména 

v omezování potencionálních povodňových škod, tzn. ve vytyčení záplavových území, 

zanesením do územních plánu a zajištěním, aby tato území nebyla zastavěna. Pro včasné 

varování lidí je důležitá kvalitní předpovědní a hlásná služba. 

Nejlepší systém protipovodňové ochrany spočívá v kombinaci těchto tří opatření, což 

dokazují i  různé studie po povodni v roce 1997. Podle [2] je z ekonomického i ekologického 

hlediska vhodnější zadržovat vodu v krajině, pouze zastavěná území v údolní nivě chránit 

samostatnou protipovodňovou ochranou a zbývající plochu údolní nivy uvolnit pro rozliv, 

který má rozhodující vliv na transformaci povodňových vln. 

4.3.   Protipovodňová opatření v zahraničí 

Účinné využití různých protipovodňových opatření nebo jejich kombinaci můžeme vidět 

v zahraničí, odkud lze čerpat cenné zkušenosti. 

V Německu byl vypracován program, kdy došlo ke vrácení hornorýnských luhů do 

přírodního stavu. Byla vybrána území k řízeným i neřízeným povodňovým rozlivům. Podle 

modelových propočtů došlo ke snížení kulminací dvousetletých povodní cca o 15 %. Tato 

opatření se projevila jako správná při povodních v letech 1988, 1990 i 1999. [13] 

V Maďarsku, kde je frekvence povodní asi 20 let a kdy je zasaženo povodní přibližně 

17 % území Maďarska, začal stát budovat rozsáhlý systém ohrázování kolem Tisy v délce asi 

3000 km. Systém hrází však nefungoval dokonale a jeho údržba byla příliš nákladná. V roce 

2001 navíc postihly Maďarsko rozsáhlé povodně, které překonaly hráze a způsobily obrovské 

škody. Po tomto selhání se objevují názory prosazovat návrat k ekologickým přístupům. 

Objevují se také snahy o přenesení části odpovědnosti na samotné občany (na pojištění 

majetku), s tím ale většina lidí nesouhlasí. 

Ukázkou nového trendu protipovodňové ochrany, kde příležitost dostane příroda, je údolí 

Napa v Kalifornii . Toto údolí bylo během posledních 150 let postiženo 27 povodněmi. Projekt 

řeky Napa, jako nejsystematičtější úsilí země, je znám pod jménem “Living waters” 

(Živé vody). Je kombinací ekologických a technických opatření. Některé existující hráze a 

přehrady budou zachovány a zpevněny. Určité staré hráze a zpevněná nábřeží, které měly 

řeku udržet v korytě (většinou však neúspěšně) budou sníženy nebo odstraněny. Mosty, které 

brání průtoku velké vody, budou zvýšeny nebo strženy. Upustilo se od bagrování a 

narovnávání koryta. Při velkých vodách se řece ve vhodných místech umožní rozliv do šířky, 

původní mokřady jižně od města Napa budou zaplaveny. Zmíněná opatření se citelně dotknou 
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obyvatel. Lidé, kteří žijí v oblastech pravidelně zaplavovaných, se budou muset přestěhovat a 

jejich pozemky se vykoupí. Lidé ale s tímto nápadem souhlasí. Náklady se mají vyšplhat na 

220 mil. dolarů, ale vzhledem k tomu, že povodně zde za posledních 40 let způsobily škody 

za více než 500 mil. dolarů, není to suma zbytečně vynaložená. [20] 
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5. Protipovodňové opatření v katastru Veselí nad Moravou  

Katastrofální povodně v roce 1997 měly za následek několik opatření vycházejících  

z vývoje a důsledků této povodně. Základní opatření by měla obecně splňovat tyto 

požadavky: 

� stupeň ochrany volit na základě zhodnocení ekonomických i mimoekonomických škod 

a nákladů vyvolaných protipovodňovou ochranou, 

� vyjít z dosavadního systému ochrany území a zvýšit pouze protipovodňovou ochranu 

území měst, obcí a významných průmyslových a zemědělských objektů, 

� v obcích a městech spojit zvýšení kapacity koryta s revitalizací nábřeží, koryta řeky a 

prostoru mezihrází; na území mimo obce obnovit přírodě blízký krajinný ráz údolní 

nivy,  

� zachovat retenční potenciál inundací řeky Moravy a Bečvy v maximální míře, 

� v územních plánech rezervovat dostatečně široký pás pro průtočný profil a zeleň (i 

jako rezerva pro zkapacitnění koryt). [1] 

5.1.   Vývoj opatření po povodni v roce 1997 

Tyto obecné opatření pak řešili vedoucí krajů, okresů a měst rozdílně a nechávali si 

zpracovávat různé studie, jaké kombinace řešení budou ta nejlepší. Situace pro katastr města 

Veselí nad Moravou byla řešena následovně: 

Povodí Moravy nechalo vypracovat u společnosti AQUATIS a.s., Brno „Generel 

protipovodňových opatření v povodí řeky Moravy” (dále jen Generel). Jedná se o konkrétní 

variantní návrh opatření. Pro jeho zpracování byly přijaty následující zásady: 

� navržená protipovodňová opatření budou chránit pouze místa osídlení obyvatelstva 

� ochrana bude navrhována na účinky nejvyšší pozorované povodně 

� v maximální míře bude využívána retenční schopnost území 

� opatření budou navazovat na již existující protipovodňová opatření [5] 

 

Dalším dokumentem, který obdržel Okresní Úřad Hodonín, byla studie „Analýza 

povodňových událostí v ekologických souvislostech“ od Unie pro řeku Moravu. Tento 

dokument kriticky rozebírá návrhy protipovodňových opatření pomocí nádrží a poldrů a 

ukazuje ekonomicky přijatelné řešení protipovodňové ochrany. Jedná se o obnovu přírodě 

blízkého krajinného rázu údolní nivy a umožnění rozlivů v nivě řeky Moravy v nezastavěných 
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plochách a zvýšení protipovodňové ochrany pouze na území měst, obcí a významných 

průmyslových a zemědělských objektech. 

Posledním dokumentem, který má vliv na řešení protipovodňové ochrany ve městě Veselí 

nad Moravou je studie „Obnova ekologického kontinua řeky Moravy“. Tento dokument, který 

zpracoval prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSs. se zabývá využitím údolní nivy řek. Podle jeho 

názoru je příčinou narušení kontinua v údolní nivě zejména odlesňování, zorňování luk, 

zkracování toků a přerušení ekosystémů umělými překážkami. Navrhuje zvýšit plochy luk 

z dnešních 5.382 ha na konečných 17.383 ha a plochu lesa z 16.223 na 19.005 ha. Dále 

navrhuje poodstoupit s dnešními protipovodňovými hrázemi od řeky až na okraj údolní nivy, 

tzn. “otevřít nivu pro povodně”. Autoři studie tvrdí, že by se tak dal získat retenční prostor 

382 milionů m3. 

Skutečné řešení protipovodňové ochrany pak zřejmě bude kombinací všech zmíněných 

návrhů. Nelze však očekávat, že jakékoliv řešení se bude líbit všem. Dalším problémem je, že 

protipovodňové opatření na sebe musí nějakým způsobem navazovat. Nejde, aby si katastr 

obce pro sebe navrhl opatření a díky němu pak byly zaplaveny obce ležící v dolních částech 

toku. Na Obrázku 7 můžeme vidět schéma, jak by měla vypadat úprava odtokových poměrů 

v oblasti dolního toku Moravy. Informace čerpány z [9]. 

 

Obrázek 7 Schéma úpravy odtokových poměrů na dolním toku Moravy [2] 

5.2.   Vývoj opatření ve Veselí nad Moravou 

Jak již bylo zmíněno, značná část území města Veselí nad Moravou je ohrožována 

povodněmi, protože se rozkládá v nivě řeky Moravy. Místní část Milokošť je navíc 

ohrožována rozlivem vody z potoka Svodnice. Povodeň na Moravě je závislá na srážkách 
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zejména v Beskydech a Jeseníkách a postup povodňové vlny je možno sledovat v předstihu, 

povodeň na Svodnici je závislá na intenzitě srážek v Bílých Karpatech a je poměrně náhlá. 

Po povodních v roce 1997 bylo nutné vypracovat plány okamžitých prácí a oprav na 

protipovodňovém ochranném systém, tak i dlouhodobý plán pro postupné zdokonalování 

ochrany proti povodni v závislosti na protipovodňových opatřeních v horním toku řeky 

Moravy.  

Na realizaci těchto plánů se podílelo Povodí Moravy a MěÚ Veselí nad Moravou. Pro 

lepší názornost si můžeme opatření rozdělit na tři výše zmíněné typy, a to na technickou 

protipovodňovou ochranu, znovuobnovení přirozené retence krajiny a povodňovou prevenci.  

5.2.1. Technická protipovodňová ochrana 

V tomto směru je nejvíce zainteresováno Povodí Moravy, velký podíl na nových 

opatřeních ale má i Město Veselí nad Moravou. Základní politikou je zabránit vybřežení řeky 

Moravy. Opatření vychází z výpočtů průběhu hladin z roku 1991 a z maximálních hladin 

zaměřených a zjištěných po povodní 1997. V kapitole Vodstvo je zmíněno že Morava se před 

městem dělí na Starou Moravu (protékající městem) a Novou Moravu.  

 

 

Obrázek 8 Členění Moravy v katastru města Veselí nad Moravou 

Před povodněmi mělo koryto Staré Moravy kapacitu Q = 330 m3/s a Nové Moravy 

Q = 290 m3/s. Při průtoku vyšším jak 355 m3/s dochází na Staré Moravě k vybřežování, které 

ohrožuje hlavně střed města. Podle studií Generelu tak došlo k pročištění koryt a navýšení 
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břehů na celkovou kapacitu průtoku 700 m3/s. Průtok 380 m3/s na Staré Moravě a 320 m3/s na 

Nové Moravě. Břehy byly na Staré Moravě navýšeny o 60 cm na levé straně řeky a o 40 cm 

na pravé straně řeky, aby v případě vybřežení voda přetékala na stranu od města. Na Nové 

Moravě je rovněž převýšen levý břeh. Na řece Svodnici, která ohrožuje část Milokošť, došlo 

také k navýšení hrází na obou březích, s tím že pravý břeh je navýšen méně, aby mohla voda 

odtékat na stranu mimo město.  

Další opatření, realizované podle studií Generelu, byla rekonstrukce jezu Veselí nad 

Moravou z původního srubokamenného na jez pohyblivý – klapkový. Účelem rekonstrukce 

bylo zvýšení kapacity jezového profilu, zabezpečení stabilizace břehových pilířů, zlepšení 

převádění ledových jevů, snížení namáhání dna v podjezí, využití rozdílu hladin na výrobu 

elektrické energie a jiné. Rovněž došlo k ohrázování náhonu nad jezem a k ohrázování 

odpadu u obou vodních elektráren. 

Jiným důležitým opatřením je obnovení inundační selské hrázky chránící část Milokošť, 

která byla povodní v roce 1997 postižena nejvíce. Hráz je opravena a napojena z jednoho 

konce na řeku Moravu, z druhého na Svodnici. Investorem tohoto a níže zmíněného opatření 

bylo již Město Veselí nad Moravou. 

Tím je zvýšení ochranných zídek v městské části a srovnání a úprava korun obou hrází. 

Důvodem je zaplavení městské části při povodní v roce 1997.  

           

 

Obrázek 9 Protipovodňové hráze v centru města 
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V dalších nejvíce postižených oblastech při povodních, ulice Masarykova a Rybáře, došlo 

k vybudování dvou čerpacích jímek místo původních kanalizačních výustí (ulice Rybáře). 

Dojde-li v čerpacích jímkách k nahromadění dešťové, průsakové nebo přelité vody, zajistí se 

její přečerpání do Moravy. V ulici Masarykova jsou kanalizační přípojky nemovitostí 

zabezpečeny nožovými šoupátky a 3 revizní šachty jsou opatřeny vodotěsnými poklopy. Vždy 

při vyhlášení II. SPA vlastníci nebo uživatelé nemovitostí šoupátka uzavírají. 

Na Obrázku 10 můžete vidět seznam všech protipovodňových opatření a úprav 

realizovaných po roce 1997. 

 

Obrázek 10 Opravy na řece Moravě po povodni v roce 1997 
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1 – Morava PB sanace protržené hráze pod lávkou v parku 140,602 – 160,630 řkm., rok 1997 

2 – Morava LB Zarazice (hospodářský most) 139,157 – 140,630 řkm (most ČD Náklí) 

odtěžení nánosů a navýšení hráze, 1998 

3 – Morava LB jez Veselí nad Moravou 141,600 řkm. – zaústění Svodnice 143,310 řkm., 

odtěžení nánosů, oprava průrvy u Vitovského ramene, navýšení hrází u Vitovského ramene 

i kolem řeky Svodnice, opevnění návodní paty, 1998 – 1999 

4 – Morava PB silniční most I/54 141,450 řkm. – zaústění Svodnice 143,310 řkm., 

rekonstrukce pravobřežní hráze, 1998 – 1999 

5 – Obnovení inundační hráze od ulice Břehy – Svodnice, 1999 

6 – Oprava a navýšení pravobřežní hráze kolem zámeckého parku po soutok s Moravou, 1999 

7 – Morava PB Zarazice hospodářský most 139,157 řkm. – most ČD 139,650 řkm., odtěžení 

nánosů a dorovnání hráze na kolaudovaný stav, 1999 

8 – Morava LB jez Vnorovy 135,600 řkm. – hospodářský most 137,700 řkm., odtěžení 

nánosů a navýšení hráze, 2000 

9 – Morava PB jez Vnorovy 135,600 řkm. – hospodářský most 137,700 řkm., odtěžení nánosů 

a dorovnání koruny hráze, 2000 

10 – Morava LB hospodářský most 137,700 řkm. – most Zarazice 139,157 řkm., oprava a 

navýšení hráze včetně zřízení těsnící stěny v hrázi a zpevnění koruny hráze pro pojezd 

obslužné techniky, 2000 

11 – Kompletní rekonstrukce jezu Veselí nad Moravou, 141,600 řkm., 2000 

12 – Morava LB zaústění Svodnice 143,310 řkm. – zaústění Okluky 145, 445 řkm., odtěžení 

nánosů a dorovnání koruny hráze, 2000 

13 – Morava PB zaústění Svodnice 143,310 řkm. – pevný jez Uherský Ostroh 145,650 řkm., 

odtěžení nánosů a dorovnání koruny hráze, 2001 

14 – Morava PB most ČD 139,630 řkm. – lávka park 140,630 řkm., rekonstrukce hráze, 2001 

15 – Morava Veselí nad Moravou LB i PB rekonstrukce toku v městské části, oprava 

nábřežních zdí, kamenných dlažeb a vybudování protipovodňových zídek, 2002 

16 – Morava LB most Náklí 139,630 řkm. – zámecký park, odtěžení nánosů, provedení 

těsnící stěny v hrázi, dorovnání koruny hráze, 2008 

17 – Opevnění odpadu č. 1 pod vodní elektrárnou, vybudování protipovodňové zídky a 

ochrana části Rybníček, 2008 

18 – Morava PB hospodářský most Vnorovy 137,714 řkm. – hospodářský most Zarazice 

139,157 řkm., odtěžení nánosů, dorovnání koruny hráze, 2009 
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Po poslední úpravě, která byla dokončena v roce 2009, je dokončena fáze kompletní 

protipovodňové ochrany města pomocí technických protipovodňových opatření. Je patrné, že 

hlavní myšlenkou je udržet vodu v korytě, aby nedošlo k vybřežení řeky. Je nutno dodat, že 

tato opatření byla velmi nákladná. Nejdražší položkou je rekonstrukce jezu. Cena se pohybuje 

okolo 50 milionů korun. Z údajů, které jsem měl k dispozici, patří mezi nejdražší opatření 

dále úprava hrází Staré Moravy – 20 mil. korun, zvýšení hrází na Nové Moravě – 10 mil. 

korun, zvýšení hrází na řece Svodnici – 5 mil. korun. 

Tato opatření jsou bezesporu účinná, ale nikdo nemůže odhadnout, jak velká povodeň 

nastane příště. Je proto potřeba pracovat i na dalších opatřeních jakými jsou znovuobnovení 

přirozené retence krajiny a povodňová prevence. 

5.2.2. Přirozená retence 

Protipovodňové ochranné hráze nejsou absolutní ochranou proti povodni, a proto je třeba 

zajistit, aby na vhodných místech docházelo k postupnému a řízenému vybřežování. Je proto 

i potřeba postupně “připravit” nivu za hrázemi na zatápění. Dále je potřeba řešit změny druhů 

pozemků – zalesňování a zalučňování jak v údolních nivách toků, tak na svažitých plochách. 

Tento druh protipovodňové ochrany je podle mě zatím využíván jen minimálně, což lze vidět 

i ve Veselí nad Moravou. Okolí města tvoří niva, která je k takým rozlivům určena. Je však 

potřeba se o takové území starat. Značná část ploch je zde vedena jako louka, ale bohužel ve 

skutečnosti jsou louky přeměněny na pole, které nemají takové retenční schopnosti jako louky 

nebo lesy. Řešením může být znovuobnovení luk, které se v minulosti na území města běžně 

vyskytovaly. Studie Povodí Moravy nazvaná Flood management in Czech Republic dokazuje, 

že v oblastech s větším podílem orné půdy, které by bylo možno zalesnit a zalučnit, je účinek 

snížení průtoku asi 6 – 8 % [9]. A to za předpokladu, že se převede na louky a lesy asi čtvrtina 

orné půdy. Je škoda takové opatření nevyužít, když jsou k němu ideální podmínky.  

Na Obrázku 11 je zakreslen zjednodušený rozliv Moravy v okolí Veselí nad Moravou. Na 

mapce jde vidět, jak vypadá krajina, která byla původně nivou tvořenou mokřady, lesy 

a loukami, vhodnou k přirozenému rozlivu řeky. Tato lokalita je důležitá pro povodněmi 

ohrožené níže položené vesnice nebo města. Retence vody v těchto místech může pozitivně 

ovlivnit další průběh povodňové vlny v dolním toku řeky Moravy. Je potřeba ještě říct, že 

podél obou břehů Nové Moravy se nachází rozsáhlé jímací území vodních zdrojů. Toto území 

je nejdůležitější pro zásobování pitnou vodou okresu Hodonín. Proto je plánováno využít pro 

odlehčení extremních průtoků Q = 650 m3/s především území podél pravého břehu Nové 
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Moravy. Navíc je nutné zabezpečit území pitných zdrojů tak, aby při případném zatopení 

nebyly ohroženy. Při povodni v roce 2006 došlo k zatopení části jímacího území, na 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou to však nemělo žádný dopad. Navíc po roce 2006 došlo 

k dalším opatřením proti zaplavení vodou. 

 

 

Obrázek 11 Rozliv řeky Moravy v okolí Veselí nad Moravou při povodni v roce 1997 

5.2.3. Povodňová prevence 

Bohužel povodňová prevence je typ ochrany, ve které má Město podle mě velké rezervy. 

Za nejdůležitější považuji nově stanovit zátopová území významných vodních toků. O tento 

problém se starají správci toků. Záplavová území jsou sice zpracována, ale po změnám a 

úpravách na řece Moravě jsou nepřesná. 

Dalším nevyřešeným problémem je přehodnocení územních plánů, které uvažují 

s bytovou zástavbou v zátopových územích a doplnění územních plánů o plochy pro inundaci 

při povodních a pro výstavbu technických opatření a opatření k zadržení vody.  

Po povodních v roce 1997 byly územní plány změněny tak, že se nesměly budovat nové 

stavby v zatopených územích, což bylo rozhodnutí  správné. V roce 2006 se jaksi na povodeň 

z roku 1997 zapomnělo a v územním plánu došlo ke změnám, kdy je na plochách, které byly 
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v zátopové oblasti v roce 1997, dovoleno znovu stavět. Přesné znění dílčích změn je uvedeno 

níže.  

 

Lokalita Dolní Vláka, k. ú. Veselí – Předměstí (změna č. 4.4) 

Současný stav – zahrady v záplavovém území a v blízkosti řeky Moravy 

Platný územní plán – stávající plochy zahrad, sadů, drobné parcelace  

Požadovaná změna – návrhová plocha pro bydlení v rodinných domech. Plocha se nachází v 

záplavovém území řeky Moravy [14] 

 

 

Obrázek 12 Část Veselí – Dolní Vláka [14] 

Na obrázku je vidět modrá čára, která představuje zatopené území v roce 1997, červeně je 

pak ohraničen prostor, který je údajně vhodný pro bydlení v rodinných domech a 

v současnosti je zde již několik domů dostavěných.   

 

 

Lokalita ul. Sekule, k. ú. Milokošť (změna č. 4.7) 

Současný stav – zahrady navazující na zástavbu venkovského bydlení v okrajové části města 

Platný územní plán – stávající plochy zahrad, sadů, drobné parcelace  

Požadovaná změna – návrhová plocha pro bydlení v rodinných domech (červeně ohraničená 

plocha). Plocha se zčásti nachází v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje, zčásti v 

záplavovém území řeky Moravy. [14] 
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Obrázek 13  Část Veselí – Sekule [14] 

Je v celku nelogické, proč k takovým změnám došlo. Ve Veselí jsou vhodnější místa pro 

stavění, ale tyto pozemky jsou asi lukrativnější. A navíc ve změně územního plánu č. 4 je 

přímo napsáno: Záplavové území, jehož hranice je vykreslená ve schváleném územním plánu 

města, zasahuje do území změn č. 4. 4 a 4. 7. V daných konkrétních lokalitách sice nedochází 

prakticky k žádnému omezení záplavového prostoru, zástavba území však zvýší potenciál 

možných škod.  

I po navýšení protipovodňových hrází bude v přirozeném záplavovém území trvat 

nebezpečí ohrožení majetku při povodních v případě přelití nebo protržení hrází. Pro zástavbu 

zde situovanou by proto měly být stanoveny specifické technické podmínky, které omezí 

potenciál škod na minimum. 

Z hlediska ochrany před povodněmi je v záplavových územích nevhodné umísťování 

zejména staveb pro bydlení, školních nebo předškolních zařízení nebo staveb podobného 

typu. Ostatní stavby je zde možné umístit jen se souhlasem vodoprávního úřadu, přičemž v 

žádném případě nesmí být zmenšován prostor pro průchod povodňových průtoků (průtočný 

profil). Stavby musí být provedeny s technickým patrem.[14] 

K dalším preventivním protipovodňovým opatřením patří také činnost předpovědní 

povodňové a hlásné povodňové služby. Předpovědní povodňová služba, informuje o vývoji 

hydrometeorologické situace a o možnostech vzniku povodně. Zabezpečuje ji Český 

hydrometeorologický ústav Brno pomocí emailových zpráv, upřesnění je možno žádat i 

telefonicky. Hlásná povodňová služba zajišťuje informace (upozornění a varování) 

povodňových orgánů občanům. Dále zajišťuje informace o situaci v terénu pro povodňové 

orgány - k tomu jsou využívány hlídky občanů, pochůzky členů povodňových orgánů a hlídky 
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městské policie. Do hlídkové služby je zapojeno 12 občanů města, bydlících v rizikových 

zátopových oblastech. 

Neméně důležitým opatřením je dostatečná zásoba věcí v povodňovém skladu. Ten je 

umístěn ve sklepních prostorách radnice a musí v něm být uloženo: 20 lopat, 20 párů 

pracovních rukavic, 20 párů gumových holínek, 20 pogumovaných plášťů, 4000 pytlů, 

5 přenosných svítilen, provaz, nůžky, 1 násypka, klíč k uzavírání šoupátek na kanalizačních 

přípojkách v ul. Masarykova.[12]. 

Posledním zde zmíněným opatřením je dokument vydaný Městským úřadem pro občany 

města Informace pro občany – jak se chovat před a při povodni. Tento dokument je součástí 

přílohy. 

5.3.   Protipovodňová opatření v návaznosti na okolí 

Na Obrázku 14 jde vidět, jaká oblast byla zatopena při povodních v roce 1997, a jak by 

měla při budoucích povodních fungovat protipovodňová opatření. Šipky u obrázku naznačují 

směr toku vybřežené vody. Zdvojené či ztrojené šipky značí přeliv vody. Pod obrázkem je 

pak ke každé číslici vyjádřen slovní popis opatření a níže jsou uvedeny popisky výřezů, 

doplněné fotografiemi. 

 

Obrázek 14  Zátopová oblast v roce 1997 a funkce zdejšího poldru 
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1 – Díky vybudování poldru a snížení hráze mezi Nedakonicemi a Uherským Ostrohem 

dochází k vybřežení vody na předem připravený prostor. K vybřežování dochází při 

dvacetileté povodni, přesněji při průtoku pohybujícím se okolo 620 m3/s. Hráz, kde dochází 

k přelivu je však nutné ještě poupravit, kdy hlavně při povodni v roce 2006 došlo k poškození 

hráze a poldru, a je pak potřeba investovat znovu nemalé náklady na zpětnou opravu. 

2 – Po naplnění pravobřežního poldru se pak inundované vody dále přelévají přes hráze 

Morávky do stávající inundace na pravém břehu Nové Moravy. Dochází k zatopení oblasti o 

rozloze cca 1000 ha, tvořenou především zemědělskou plochou a lesními pozemky. Při 

stávající hloubce zatopení kolem 0,8 m tak vzniká boční poldr o objemu 8 mil. m3. 

Úkolem tohoto opatření je zabránění vybřežování vody mezi Starou a Novou Moravou, a 

samozřejmě ke snížení průtoku na řece Moravě.  

3 – Akumulační prostor mezi oběma silnicemi z Moravského Písku do Veselí nad Moravou 

má objem cca 5 mil. m3 při zatopené ploše cca 340 ha a hloubce až 1,5 m 

4 – Podle Generelu měly být na silnicích vedoucí do Moravského Písku vybudovány 

inundační mosty. K tomu však nedošlo a byly vybudovány jen propustky, kterými se voda 

dostává na další území tak, aby nedošlo k poškození cesty jako při povodni v roce 1997. 

Dochází k zatopení oblasti mezi silnicí a železniční tratí. Ta má rozlohu asi 180 ha, při 

průměrné hloubce zatopení 1,5 m vzniká akumulační prostor o objemu cca 2,7 mil. m3. 

5 – Závěrečná část průtočného poldru pod železniční tratí Veselí – Bzenec má plochu 550 ha 

a při průměrné hloubce moravní hrázi cca 2 m má objem cca 11 mil. m3. 

6 – Odlehčené průtoky se částečně vrací do koryta Moravy přes pravobřežní hráz v úseku 

mezi soutokem obou ramen pod obcí Vnorovy a pravobřežním přítokem říčky Syrovinky.  

7 – Níže položené území se už netýká katastru města, tak zmíním pouze krátce průběh zátopů. 

Je snaha o udržení vybřežené vody mezi Moravou a Syrovinkou. V případě protržení Moravní 

hráze hrozí zaplavení města Hodonín. Po zkušenostech s povodněmi v roce 1997 a 2006 došlo 

k navýšení levé hráze Syrovinky, aby nedocházelo v budoucnu k přelévání nebo protržení 

hráze. Byl také vybudován vypouštěcí objekt pro odtok povodňových akumulovaných vod do 

Syrovinky a následně do Moravy. Číselné hodnoty čerpány z [5]. 

Souhrn velikostí akumulačního prostoru jsem shrnul do Tabulky 8.  
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Tabulka 8 Souhrn akumulačních prostor u Veselí nad Moravou 

Poloha 
Název akumulačního 

prostoru 

Zachycený 

objem 

[mil. m3] 

Plocha zátopy 

[ha] 

Hloubka 

zátopy 

[m] 

1 Poldr Nedakonice 4,5   

2 

Akumulační prostor mezi 

Moravským Pískem a 

Uherským Ostrohem 

8 1000 0,8 

3 
Tzv. Olšový les, prostor mezi 

silnicemi z Moravského Písku 
5 340 1,5 

4 
Akumulační prostor mezi 

silnicí a železnicí 
1,7 180 1,5 

5 
Akumulační prostor mezi 

Novou Moravou a Syrovinkou 
11 550 2 

Celkový akumulační prostor 30,2 

 

 

 

Popisky k níže zobrazeným výřezům: 

A – cesta z Moravského Písku směr Uherský Ostroh 

B – cesta z Veselí nad Moravou do Moravského Písku 

C – Morava pohled z mostu I/54 ve Veselí nad Moravou 

D – pravobřežní rozliv Staré Moravy u železniční trati Veselí nad Moravou – Bzenec 

E – protržení náspu železniční tratě 

F – soutok Staré a Nové Moravy 

G – smetená hráz na soutoku Syrovinky s Moravou 
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Obrázek 15 Výřezy situací při povodni v roce 1997 
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6. Zjišt ění potřebného množství pytlů při povodni 

V této kapitole popisuji, co dělat jestli protipovodňové opatření selžou nebo budou 

nedostatečné. V předchozí kapitole byla popsána všechna protipovodňová opatření, ale ty 

mohou selhat nebo může přijít povodeň, která tyto opatření předčí. Proto v této kapitole 

vypracovávám, které objekty budou při možné povodni v ohrožení. Vycházel jsem ze situace, 

která nastala při povodni v roce 1997. S obyvateli Veselí nad Moravou jsem konzultoval, 

které domy byly v roce 1997 zatopeny a jaká byla v určitých místech výška zátopy. Od té 

doby došlo samozřejmě ke zvednutí hrází, ale ty byly navýšeny na rizikových místech pomocí 

pytlů s pískem i v roce 1997 a stejně k zatopení objektů došlo. Ve Veselí nad Moravou 

nehrozí malé povodně, proto jsem vypravoval návrh řešení, který je využitelný až při stoleté 

povodni. Při povodni v roce 2006, která by se dala označit jako 50-ti letá se ukázalo, že 

protipovodňové opatření fungují správně, protože došlo k zatopení převážně jen zahrádek a 

sklepů. Proto lze tento výpočet použít pro případ selhání některých opatření (protržení hráze) 

nebo pro případ, že se bude jednat o povodeň podobnou z roku 1997.  

Po konzultaci s obyvateli města jsem vybral nejvíce postižené místa z roku 1997 a těm se 

budu dále věnovat. Jedná se o ulice Benátky, Rybáře, Břehy, V Dědině, Na Hrázi, Chaloupky 

a Sekule. Při povodni v roce 1997 byl zaplaven i střed města, ale vzhledem k rozsáhlým 

opatřením provedených v centru města, zatopení v této části již nehrozí.  

6.1.   Výška zátopy v jednotlivých ulicích pro stoletou povodeň 

Po konzultaci s pamětníky povodně v roce 1997 jsem vypracoval Tabulku 9 pro 

předpokládanou výšku zátopy v jednotlivých částech a ulicích města. Výpočet vychází ze 

situace z roku 1997 a bohužel každá povodeň je jiná, ale možné ohrožení domů jinak určit 

nejde. 

 

Tabulka 9 Výška zátopy v jednotlivých ulicích při stoleté povodni 

Výška zátopy H [m] 
 

Benátky Rybáře Břehy V Dědině Na hrázi Chaloupky Sekule 

Q100 0,5 1,0 1,0 0,5 – 1,3 0,5 – 1,0 0,7 0,3 – 0,5 
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6.2.   Ohrožené objekty při stoleté povodni 

Z informací z Tabulky 9 o výšce zátopy v jednotlivých ulicích, Povodňového plánu a 

poznatků pamětníků povodně jsem vytipoval objekty, které budou zaplavené v případě stoleté 

povodně. Čísla nemovitostí jsem pak vložil do Tabulky 10. 

Tabulka 10 Ohrožené objekty pro stoletou povodeň 

 Ohrožené objekty [čísla popisná] 
Počet 
dveří 
a vrat 

Benátky Rybáře Břehy V Dědině Na Hrázi Chaloupky Sekule 

0 + 0    1, 85  

92, 93, 94, 
95, 97, 98, 
185, 90, 
115, 157 

 

1 + 0 1147 

402, 
416, 

417,121
8, 410 

359, 
798 

192 
21, 126, 
263, 103 

37, 133  

0 + 1      
170, 27, 

164 
117 

1 + 1 
27,2,22 
1006 

257,397
401,403 

 14, 51  
321, 30, 
195, 104 

50, 
142 

2 + 0  
412, 
418, 
420 

350 231, 205, 72 

141,245, 
244,204, 
123,106, 
105, 26, 

101 

131, 218, 
32, 33, 

130, 172, 
100 

221, 
100 

0 + 2 

28,25,2
4, 17 
941, 

19,38, 
1049, 
31,18, 

 

398, 
399,400 
404,405 
406,407
408,409 
1547, 
1546, 
1545, 
1544 

352, 
357 

307, 2, 167, 
166, 3, 4, 127, 
6, 7, 8, 11, 128, 
12, 13, 169,15, 
17, 137,145,18, 
87, 20, 53, 54, 
56, 57, 59, 60, 
61, 62, 63, 76, 
64, 66, 67, 68, 
73, 135, 74, 75, 
136, 78, 138, 

79, 308, 83,171 
 

125,315, 
188,313, 
139,306, 
309,254, 
255,256, 
258,259, 

260 

107, 24 

49,47, 
46,45, 
44,42, 
41,40, 
216, 
174, 

39,91,  
168, 
149, 
152, 
144 

2 + 1 
21,12, 
1225 

413, 
419 

 9  22  

1 + 2 20, 26 415 
355,8, 
661 

5, 10, 16, 80, 
84 

224,257, 
165, 210 

 
43,19, 
153 

2 + 2     36   
4 + 0      31  
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V tabulce jsou uvedeny i počty vrat a dveří u každého domu. Těmito otvory se může voda 

dostat při povodní do domu, a proto opatření spočívá v zapytlování dveří a vrat. 

 

6.3.   Závislost spotřeby pytlů na délce hráze 

Pro tuto práci jsem využil údajů z literatury [7]. V této literatuře je počítáno s velkými 

pytly o hmotnosti 40 – 50 kg. V moji práci počítám s pytly o hmotnosti 20 – 25 kg z důvodů 

lepší manipulace. Proto uvádím Tabulku 11, která je přejata z [7], ale počty pytlů jsou 

vynásobeny dvěma a tabulka je doplněna o délku hráze 1,5 m, kterou používám jako velikost 

hráze na ochranu dveří.  

 

Tabulka 11 Spotřeba pytlů (25 kg) na délku hráze s pevnou výškou 1,5 m 

délka hráze 

[m] 

Jednořadá vazba 

[počet pytlů] 

Dvouřadá vazba 

[počet pytlů] 

1 36 64 

1,5 50 94 

2 62 124 

3 94 188 

4 124 248 

5 156 312 

6 186 372 

7 218 436 

8 248 496 

9 278 556 

10 310 620 

20 620 1240 

50 1550 3100 

100 3100 6200 

 



Diplomová práce                                                                             VŠB – TU Ostrava 

 

 - 41 -    

6.4.  Stanovení výšky hráze podle předpokládané zátopy 

Z Tabulky 9 jsem vybral pravděpodobné výšky zátopy a určil k nim potřebnou výšku 

hráze, kterou jsem si stanovil o 10 až 20 cm vyšší než předpokládaná výška zátopy.  

Tabulka 12 Výška hráze pro stanovenou výšku zátopy 

Výška zátopy 

[m] 

Výška hráze 

[m] 

 0,2 – 0,4 0,5 

0,5 – 0,6 0,7 

0,7 – 0,8 0,9 

0,9 – 1,0 1,2 

1,1 – 1,3 1,5 

 

6.5.  Počet pytlů pro ochranu dveří a vrat podle výšky zátopy 

Z Tabulky 11 jsem interpoloval potřebné množství pytlů s pískem pro ochranu dveří 

(šířka 1,5 m) a vrat (šířka 3m) a stavbu hrází pro jejich výšku podle Tabulky 12. Pro ochranu 

dveří a vrat se počítá s jednořadou vazbou pytlů. Výsledky jsem vložil do Tabulky 13. Pro 

úplnost jsem ji doplnil o další délky hrází, které by bylo potřeba v případě nutnosti postavit. 

 

Tabulka 13 Počet pytlů pro ochranu dveří, vrat a hrází podle výšky zátopy 

Výška hráze 

[m] 

Dveře 

[počet pytlů] 

Vrata 

[počet pytlů] 

Hráz 5 m 

[počet pytlů] 

Hráz 25m 

[počet pytlů] 

Hráz 100 m 

[počet pytlů] 

0,5 18 32 52 260 1034 

0,7 24 44 72 364 1448 

0,9 30 56 94 468 1862 

1,2 40 76 126 624 2482 

1,5 50 94 156 780 3100 
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6.6.   Stanovení počtu pytlů pro jednotlivé objekty při stoleté povodni 

Díky výsledkům z Tabulek 9, 10, 12 a 13 jsem určil potřebný počet pytlů pro jednotlivé 

nemovitosti při stoleté povodni. 

Postup byl takový, že z Tabulky 9 jsem určil výšku zátopy v jednotlivých částech města. 

Tuto výšku jsem porovnal s údaji v Tabulce 12. Odtud jsem získal potřebnou výšku hráze pro 

danou část města. Poté jsem díky Tabulce 10, kde jsou uvedeny ohrožené nemovitosti s 

počtem dveří a vrat a Tabulky 9, kde jsou uvedeny výšky zátopy jednotlivých částí města, 

jednoduchým sečtením určil potřebný celkový počet pytlů pro jednotlivé nemovitosti pro 

stoletou povodeň.  Tak získané výsledky jsem vložil do Tabulek 14 – 20. 

 

Tabulka 14 Počet pytlů pro jednotlivé objekty při stoleté povodni – ulice Benátky 

Číslo 

popisné 

Počet pytlů 

pro Q100 

Číslo 

popisné 

Počet pytlů 

pro Q100 

28 88 1049 88 

27 68 31 88 

25 88 18 88 

24 88 23 68 

22 68 17 88 

20 112 19 88 

941 88 12 92 

1006 68 1225 92 

26 112 21 92 

38 88 1147 24 

  Celkem 1676 
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Tabulka 15 Počet pytlů pro jednotlivé objekty při stoleté povodni – ulice Rybáře 

Číslo popisné 
Počet pytlů  

pro Q100 
Číslo popisné 

Počet pytlů  

pro Q100 

398 152 413 156 

399 152 397 116 

400 152 415 192 

401 116 417 40 

402 40 418 80 

403 116 419 156 

404 152 420 80 

405 152 416 40 

406 152 410 40 

407 152 1547 152 

408 152 1546 152 

409 152 1545 152 

412 80 1544 152 

1218 40 257 116 

  Celkem 3384 

 

 

Tabulka 16 Počet pytlů pro jednotlivé objekty při stoleté povodni – ulice Břehy 

Číslo 

popisné 

Počet pytlů 

pro Q100 

Číslo 

popisné 

Počet pytlů 

pro Q100 

359 40 357 152 

798 40 355 192 

352 152 661 192 

350 80 348 192 

  Celkem 1040 
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Tabulka 17 Počet pytlů pro jednotlivé objekty při stoleté povodni – ulice V Dědině 

Číslo 

popisné 

Počet 

pytlů 

pro Q100 

Číslo 

popisné 

Počet 

pytlů 

pro Q100 

Číslo 

popisné 

Počet 

pytlů 

pro Q100 

Číslo 

popisné 

Počet 

pytlů 

pro Q100 

9 194 192 40 128 112 137 88 

231 100 4 152 12 112 145 88 

205 100 127 152 13 112 18 88 

1 0 7 152 169 112 17 88 

307 188 8 152 14 86 87 88 

2 188 6 152 15 112 20 88 

167 188 5 192 16 142 51 68 

166 188 78 152 11 112 53 88 

79 188 72 80 61 112 54 88 

80 238 73 152 62 112 60 88 

308 188 135 152 63 112 56 88 

83 188 74 152 64 112 57 88 

171 188 75 152 66 112 59 88 

84 238 136 152 67 112   

85 0 138 152 68 112   

3 188 10 192 76 112   

      Celkem 7810 

 

 

Poznámka: 

- v prvním sloupci jsou objekty, kterým hrozí zatopení do výšky 1,1 – 1,3 m 

- ve třetím objekty, kterým hrozí zatopení do výšky 0,9 – 1,0 m 

- v pátém objekty, kterým hrozí zatopení do výšky 0,7 – 0,8 m 

- v sedmém objekty, kterým hrozí zatopení do výšky 0,5 – 0,6 m 
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Tabulka 18 Počet pytlů pro jednotlivé objekty při stoleté povodni – ulice Na Hrázi 

Číslo 

popisné 

Počet 

pytlů 

pro Q100 

Číslo 

popisné 

Počet 

pytlů 

pro Q100 

Číslo 

popisné 

Počet 

pytlů 

pro Q100 

255 152 315 112 21 24 

256 152 224 142 36 136 

257 192 188 112 125 88 

258 152 313 112 126 24 

259 152 139 112 141 48 

260 152 306 112   

263 40 309 112   

165 192 254 112   

210 192 244 60   

245 80 204 60   

  105 60   

  26 60   

  101 60   

  103 30   

  123 60   

  106 60   

    Celkem 3152 

 

 

Poznámka: 

- v prvním sloupci jsou objekty, kterým hrozí zatopení do výšky 0,9 – 1,0 m 

- ve třetím objekty, kterým hrozí zatopení do výšky 0,7 – 0,8 m 

- v pátém objekty, kterým hrozí zatopení do výšky 0,5 – 0,6 m 
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Tabulka 19 Počet pytlů pro jednotlivé objekty při stoleté povodni – ulice Chaloupky 

Číslo 
popisné 

Počet 
pytlů 

pro Q100 

Číslo 
popisné 

Počet 
pytlů 

pro Q100 

Číslo 
popisné 

Počet 
pytlů 

pro Q100 
30 86 92 0 157 0 
195 86 93 0 321 68 
218 60 94 0 131 48 
32 60 95 0 37 24 
33 60 97 0 170 44 
130 60 98 0 27 44 
172 60 185 0 107 88 
100 60 90 0 24 88 
22 112 115 0 133 24 
104 86     
31 120     
164 56     

    Celkem 1334 
 

Poznámka: 

- v prvním sloupci jsou objekty, kterým hrozí zatopení do výšky 0,7 – 0,8 m 

- ve třetím a pátém objekty, kterým hrozí zatopení do výšky 0,5 – 0,6 m 

 

Tabulka 20 Počet pytlů pro jednotlivé objekty při stoleté povodni – ulice Sekule 

Číslo 
popisné 

Počet pytlů 
pro Q100 

Číslo 
popisné 

Počet pytlů 
pro Q100 

50 68 216 64 
49 88 91 64 
47 88 221 36 
46 88 168 64 
45 88 174 64 
44 88 119 82 
43 112 39 64 
42 88 149 64 
41 88 152 64 
40 88 153 82 
117 44 142 50 
100 48 144 64 

  Celkem 1738 
 

Poznámka: 

- v prvním sloupci jsou objekty, kterým hrozí zatopení do výšky 0,5 – 0,6 m 

- ve třetím objekty, kterým hrozí zatopení do výšky 0,3 – 0,4 m 
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Na závěr této kapitoly uvádím pro celkový přehled Tabulku 21, ve které jsou sečteny 

všechny dosavadní výsledky o potřebném počtu pytlů v jednotlivých ulicích města.  

 

Tabulka 21 Potřebné množství pytlů při stoleté povodni 

Ulice počet pytlů 

Benátky 1676 

Rybáře 3384 

Břehy 1040 

V Dědině 7810 

Na Hrázi 3152 

Chaloupky 1334 

Sekule 1738 

Celkem 20134 

 

 

Pro výpočet potřebného množství písku jsem hodnotu počtu pytlů 20134 vynásobil 

hmotností písku v jednom pytly, což je 0,025 tuny. Výsledek 503,5 tuny pak udává potřebné 

množství písku pro naplnění 20134 pytlů. 
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7. Stanovení potřebného množství osob k plnění pytlů a techniky 

k přivezení písku při stoleté povodni 

7.1.   Stanovení počtu osob 

Pro určení potřebného množství osob k naplnění pytlů pro stoletou povodeň jsem použil 

podkladů z [7]. Zde je stanoveno, že jedné dvojici trvá naplnění jednoho pytle s pískem a jeho 

umístění do hráze cca 1,5 – 3 minuty. 

V literatuře [3] je uvedeno, že měřící stanice ve Spytihněvu je vzdálena asi 36 km a 

průměrná rychlost toku Moravy byla při povodni v roce 1997 ve Strážnici 1,45 m/s. Z toho 

jsem vypočítal, že doba od nahlášení výšky hladiny vody ve Spytihněvu po její dotečení do 

Veselí nad Moravou je 7 hodin.  Díky tomu, že mám předem stanovenou dobu 7 hodin na 

provedení protipovodňových opatření  a díky určení, že jedné dvojici trvá naplnění pytle s 

pískem 2 minuty, dojdu k výsledku, že jedna dvojice je schopna za 7 hodin naplnit 210 pytlů. 

Z toho vyplývá, že jedna osoba je schopna naplnit a umístit do hráze 105 pytlů. 

Jelikož se ve Veselí nad Moravou nevyskytují povodně bleskové, ale povodně, které jsou 

postupné a dají se očekávat, vypočítal jsem ještě jeden údaj, který je podle mě daleko 

objektivnější. Jedná se o časový údaj, kdy se dostane do Veselí nad Moravou povodňová vlna, 

jejíž výška je zjištěna v Olomouci. Potom je doba přípravy na provedení protipovodňových 

opatření 19 hodin a jedna osoba je za tuto dobu schopna naplnit 285 pytlů s pískem. 

Samozřejmě musí dojít k vystřídání při plnění pytlů, protože je nereálné, že by člověk 

pracoval 19 hodin. Osoby vhodné pro plnění pytlů s pískem tvoří převážně místní 

dobrovolníci, hasiči z blízkých SDH, ale i nezaměstnaní zaregistrovaní na místním Úřadu 

práce. 

Pro určení potřebného počtu osob pro práce při protipovodňové ochraně jsem vytvořil 

Tabulku 22. Do ní jsem dosadil výsledky výpočtu, získaného tak, že jsem vzal údaje 

z Tabulky 20 o potřebném množství pytlů pro stoletou povodeň v jednotlivých částech města 

a podělil ho číslem 105 (respektive 285). Tyto výsledky jsem ještě násobil 1,25, což je 

koeficient obsahující osoby, které jsou pro stavbu hrází potřebné, ale nepracují s pytli 

(velitelé, strojníci, apod.). 
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Tabulka 22 Stanovení potřebného množství osob k plnění pytlů při stoleté povodni 

Lokalita 
Doba přípravy 

7 hodin 

Doba přípravy 

19 hodin 

Benátky 

[počet osob] 
20 8 

Rybáře 

[počet osob] 
41 15 

Břehy 

[počet osob] 
13 5 

V Dědině 

[počet osob] 
93 35 

Na Hrázi 

[počet osob] 
38 14 

Chaloupky 

[počet osob] 
16 6 

Sekule 

[počet osob] 
21 8 

Celkem 

[počet osob] 
242 91 

 

7.2.   Stanovení techniky a doby dovozu písku 

Při rychlé potřebě písku je možnost písek dovézt ze společnosti TVARBET MORAVIA, 

a.s. Pískovna Bzenec-Přívoz. Nejinak tomu bylo i při povodni v roce 1997. Pískovna je 

vzdálena v závislosti od místa dovážky písku do ulic města asi 15 kilometrů. Pro dobu dovozu 

potřebného množství písku jsem zvolil počet nákladních aut 10. Tento počet aut je pak 

odůvodněn v Tabulce 24. Vypůjčení aut bude probíhat od místních stavebních firem (jako při 

povodni v roce 1997). 

Pro dobu dovozu písku pro jedno auto jsem vypracoval jednoduchou Tabulku 23. Dobu 

jízdy do pískovny jsem určil tak, že vzdálenost je 15 km a prázdné auto se pohybuje rychlostí 

60 km/h. Z toho mě vyšla doba jízdy prázdného auta 15 min. Naložené auto se pak pohybuje 

rychlostí 50 km/h. Jeho doba jízdy je pak 18 min. 
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Tabulka 23 Celková doba jízdy aut při dopravě písku 

Doba jízdy 

do pískovny [min] 

Čekaní na 

nakládku [min]  

Nakládka 

[min] 

Doba jízdy 

zpět [min] 

Vykládka 

[min] 

Celkem 

[min] 

15 20 15 18 2 70 

 

Dále jsem si určil nosnost tun písku pro jednotlivé auto. Počítám s nosností 17 tun, což je 

nosnost Tatry 815, dále je možnost využít i auta jako LIAZ 110, jehož nosnost je 10 tun na 

autě + 13 tun na vleku. Jednotlivé údaje a výsledek jsem vložil do Tabulky 24.  

 

Tabulka 24 Doba pro dovoz potřebného množství 503,5 tun písku 

Počet písku dovezený 10-ti auty 

[t] 

Doba 

[min]  

170 70 

340 140 

510 210 

 

Z Tabulky 24 vidíme, že zvolený počet 10-ti aut je dostačující. Při nebezpečí povodně a 

zaplavení nemovitostí může město velmi rychle poskytnout základní množství písku, pro 

okamžité pytlování. Nákladní auta pak budou bez problémů stíhat dovážet další písek a za 

dobu tři a půl hodiny bude pomocí 10-ti aut navezen všechen potřebný písek. Při nečekaných 

komplikacích nebo rychlejší potřebě dovozu písku není problém zapojit do dopravy aut více.  

Vzhledem k velkému množství písku je potřeba i velké množství pytlů. Veselí nad 

Moravou má ve skladu asi 4000 pytlů, další pytle jsou ihned k dispozici od zemědělského 

družstva. Podle vyjádření lidí z Městského úřadu je nízký počet pytlů odůvodněn tím, že při 

dlouhé době bez použití pytle ztrácí svoji pevnost a začnou se trhat. Proto je sklad opatřen jen 

určitým množstvím pro okamžité použití, další pytle pak budou přivezeny se zemědělských 

skladů (ZD Veselan) a soukromých firem (ZZN Rohatec).  

V příloze je pak uvedeno, kolik množství písku je potřeba k určité ulici, a kolik aut tam 

toto množství přiveze.  
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8. Stanovení postupu prací při povodni 

8.1.   Vyhlášení poplachu a varování obyvatelstva 

V případě varování ČHMU o možné povodni sledují pracovníci stav hladiny řeky na řece 

Moravě ve Veselí nad Moravou, přitom je využíván vlastní hlásný profil kategorie "C". 

Zároveň sledují stavy řek na měřících stanicích Spytihněv a Strážnice (popř. Olomouc). Při 

hrozícím nebezpečí zajišťuje hlásná povodňová služba upozornění a varování občanům. 

K tomu využívá kabelovou televizi, kabelového rádia, hlídek městské policie s megafony a 

hlídek občanů.  

8.2.   Činnost komise při povodni 

Činnost povodňové komise začíná při vyhlášení II.SPA s předpokladem, že povodeň bude 

nadále narůstat. To znamená, že nepůjde pouze o jednodenní zvýšení hladiny při II. SPA.  Po 

předchozích zkušenostech je vhodné konat 2x denně schůze povodňové komise. Při ranní 

schůzi se počítá se všemi variantami, které mohou ten den nastat a řeší se realizace 

potřebných opatření. Po schůzi vyráží většina členů do terénu zjišťovat aktuální situaci a její 

řešení. Na místě „jakéhosi“ dispečinkového stanoviště zůstávají 2 až 3 lidé pro koordinaci 

řízení a pro shromažďování informací z terénu. Odpoledne pak zasedá povodňová komise 

znovu. Je také vhodné vydávat 2x denně písemné informace o aktuální povodňové situaci, 

dostupné postiženým občanům. 

8.3.   Odhad velikosti povodně a potřebných sil a prostředků 

Podle sledování průběhu povodně a průtoků na měřicích stanicích Spytihněv a Olomouc, 

dojde k odhadu předpokládané výšky zátopy a stanovení potřebného množství sil a prostředků 

(dále jen SaP), Nejvíce SaP bude nutné, při stoleté povodni a potřebě pytlování ohrožených 

objektů. Potom je nutné zajistit potřebné množství písku, techniky na jeho dovoz a lidí na 

potřebné pytlování. Velitel zásahu (dále VZ) posoudí, jestli má dostatečný počet lidí. Jestli 

počet lidí není dostatečný, požádá KOPIS HZS JMK o jeho doplnění. Po zkušenostech při 

povodni v roce 1997 je i nyní pravděpodobná dostatečná pomoc lidí, bydlících v ohrožených 

oblastech. 
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8.4.   Stavba hrází a zajištění dveří a vrat pomocí pytlů s pískem 

Z výsledků této práce určí VZ místa, výšku hrází a počet pytlů s pískem pro ochranu 

objektů. VZ vydá rozkaz pro jejich postavení. Při povodni v roce 2006 bylo plnění pískem a 

rozvoz naplněných pytlů k použití zajišťováno zejména pracovníky Služeb Města Veselí nad 

Moravou, též za pomoci pracovníků Povodí Moravy provozu Veselí nad Moravou a členů 

jednotky Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Moravou. Občané města měli možnost 

odebrat si naplněné pytle s pískem k individuální ochraně svých nemovitostí.  

8.5.   Uzavření komunikací 

Při zaplavení komunikací, rozhodne povodňová komise o jejich uzavření. VZ pak určí 

potřebné SaP pro provedení tohoto úkolu. Komunikace, kterým hrozí zatopení, jsou 

zakresleny v grafických přílohách.  

8.6.  Čerpání vody 

Čerpání vody probíhá podle nutnosti a při dostatečném počtu SaP. O prioritách při čerpání 

vody v určitých objektech rozhoduje VZ. Případnou žádost na čerpání sklepů a vzniklých 

lagun po povodni nahlásí občané veliteli úseku a ten si vyžádá od VZ na tuto činnost SaP. 

8.7.   Evakuace osob 

Při povodni v roce 1997 bylo nutno evakuovat 619 osob. Převážná část evakuovaných 

odešla do domácností svých známých a příbuzných v jiných částech města. V případě potřeby 

jsou protipovodňovou komisí vytipovány objekty pro evakuaci lidí. Jedná se především o 

ZŠ Hutník, SOU Kollárova, hotel Rozkvět, místní nemocnici. Při nutnosti bude ustanovena 

evakuační skupina. Ta se bude skládat z řad profesionálních i dobrovolných hasičů a také 

místních dobrovolníků, popř. armády. Je nutné počítat s evakuací jednotlivou, v případě 

ohrožení zřícení jednotlivých nemovitostí, tak s evakuací plošnou. O plošné evakuaci 

rozhoduje povodňová komise.  
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9. Vypracování příloh 

Pro účinný zásah při povodni je vypracoval a vložil do příloh dokument ve formě 

operačních karet. Operační karty jsou složeny ze dvou částí, a to z textové a grafické. 

9.1.   Textová část operačních karet 

Textová část operativních karet obsahuje tabulky, které jsou rozděleny na jednotlivé 

ohrožené ulice. Jedná se o určení ohrožených objektů s potřebným množstvím pytlů, 

stanovení výšky hráze, celkový počet pytlů pro určitou ulici, potřebný počet lidí pro 

zapytlování objektů, celkový počet tun písku potřebný pro danou ulici a počet nákladních 

automobilů pro jeho dovoz. Toto vše slouží k provedení účinné protipovodňové ochrany. 

9.2.   Grafická část operačních karet 

Jedná se o mapy jednotlivých ulic. Na mapách jsou znázorněny pravděpodobné zátopy, 

ohrožené objekty, pytlovací místa, nástupní prostory JPO a místa uzávěr komunikací. 
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ZÁVĚR 

Cílem mojí práce je posouzení současného stavu protipovodňových opatření města Veselí 

nad Moravou a návrh dalších opatření. Při tomto posuzování jsem zjistil jak řadu kladných 

věcí, tak i věcí, které se dají stále vylepšovat. Jako velmi kladnou hodnotím snahu při 

navyšování hrází, rekonstrukci jezu, a vůbec celkovou snahu o zlepšení technických 

protipovodňových opatření. Nedostatky na druhou stranu vidím v určité požární prevenci, kdy 

je dovoleno lidem stavět nové domy na místech, které byly v minulosti zatopeny. Ve Veselí 

existuje mnoho stavebních míst v méně rizikových oblastech. Další věc ke zlepšení vidím 

v úpravě územních plánů, kdy území jako louky, které jsou určené pro přirozený rozliv a 

retenci vody, jsou měněny, většinou bez vědomí majitele, na zemědělskou půdu.  Určitým 

řešením těchto dvou nedostatků může být Stavební zákon 183/2006, kde podle § 188 musí 

každá obec nebo město vypracovat do roku 2015 nový nebo aktualizovaný územní plán. 

S novými územními plány by měl nastat i větší pořádek se stavebními povoleními, či 

nezákonnou změnou luk a pastvin na zemědělské pozemky.  

Pro návrh opatření proti povodni jsem vypracoval studii, kdy ochrana nemovitostí probíhá 

pomocí zapytlování domů. V práci jsou vytipovány objekty, kterým hrozí při povodni největší 

riziko. Vypočítal jsem počet pytlů potřebných k ochraně jednotlivých nemovitostí, počet osob 

nutných k této práci, i techniku nutnou k dopravě písku v potřebném čase. 

Výsledky mé práce jsem zapracoval do příloh, které jsou jednoduchým a přehledným 

návodem pro postup protipovodňových opatření a mohou sloužit veliteli zásahu jako podpora 

při rozhodování během povodní ve Veselí nad Moravou. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA ČENÍ: 

 m  metr, jednotka délky 

 km  kilometr, jednotka délky 

 m3/s  metr krychlový za sekundu, jednotka průtoku 

 °C  stupen Celsia, jednotka teploty 

 mm  milimetr, jednotka délky    

 sb.   sbírka  

 odst.  odstavec 

 SPA  stupeň povodňové aktivity 

 MěÚ  Městský úřad 

 cm  centimetr, jednotka délky 

 HZS  Hasičský záchranný sbor 

 SMV  Služby města Veselí nad Moravou  

 PČR  Policie České Republiky 

 MěPo  Městská policie 

 ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

 ha  hektar, jednotka plošného obsahu  

 mil.  milion 

 km2  kilometr čtvereční, jednotka plošného obsahu 

 SDH  Sbor dobrovolných hasičů 

 ČR  Česká Republika  

 JmP  Jihomoravské plynárny  

 JmE  Jihomoravské elektrárny 

 VAK  Vodovody a kanalizace 

 ORP  obec s rozšířenou působností 

 JPO  jednotky požární ochrany 

 TA  technický automobil 

 P-V3S PAD Praga V3S pojízdná autodílna 

 CAS  cisternová automobilová stříkačka 

 AZ  automobilový žebřík 

 DA  dopravní automobil 

 PPS  přenosná požární stříkačka  

 l/min  litr za minutu, jednotka průtoku 
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 ks  kus 

 PB (LB) pravý břeh (levý břeh) 

 řkm  řečištní kilometr 

 ČD  České dráhy 

 k. ú.  katastrální území 

 m3  metr krychlový, jednotka objemu 

 kg  kilogram, jednotka hmotnosti 

 m/s  metr za sekundu, jednotka rychlosti 

 a. s.   akciová společnost 

 km/h  kilometr za hodinu, jednotka rychlosti 

 SaP  síly a prostředky 

 VZ  velitel zásahu 

 KOPIS  Krajské operační středisko  

 JMK  Jihomoravský kraj 

 ZŠ  Základní škola 

 SOU  Střední odborné učiliště  
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Příloha č. 1 – Dokument Informace pro občany – jak se chovat před a při povodni 

 

Informace pro občany – jak se chovat před a při povodni 

   

Povodně jsou přirozeným přírodním jevem, jemuž nelze lidskými silami zabránit. Při 

dobré přípravě všech ohrožených subjektů, obyvatelstva a orgánů řídících ochranu před 

povodněmi a všech zasahujících složek, však je možno ochránit životy lidí i minimalizovat 

škody. 

         Podle platného vodního zákona – opatření proti povodním jsou povinni činit správci 

vodních toků, vlastníci a uživatelé vodních děl ve vodních tocích, jakož i ti, jejichž majetek je 

povodní ohrožen nebo jejichž majetek by mohl vznik povodně nebo její průběh ovlivnit. Tzn., 

že tato povinnost se vztahuje i na občany, pokud je ohrožen jejich majetek. 

          Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, jimiž v době mimo povodeň 

jsou obecní (městské) úřady, Městské úřady v obcích s rozšířenou působností, krajské úřady a 

Ministerstvo životního prostředí, v době povodně pak povodňové komise (PK) obcí, měst,  

povodňové komise obcí s rozšířenou působností, povodňové komise krajů a Ústřední 

povodňová komise. Tyto povodňové orgány jsou povinny řídit ochranu před povodněmi, což 

neznamená, že ji samy provádějí. Provádět ji musí především ohrožené subjekty, tj. i 

obyvatelé. Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou 

povodňového nebezpečí. Ta se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity – 1. stupeň – 

bdělost, 2. stupeň – pohotovost, 3. stupeň – ohrožení.  

Při  ohrožení povodní budete vyrozuměni:  

-         televizí a rozhlasem, 

-         hlášením místního rozhlasu, 

-         místními kompetentními orgány (osobně, telefonicky, megafonem atp.), 

-         signálem sirény „Všeobecná výstraha“. 

Co neprodleně udělat v ohrožených lokalitách: 

-         vytipovat bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou, 

-         připravit pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken, 

-         informovat se na obecním úřadě o místě evakuace, trasách evakuace a signálu k zahájení 

evakuace, 

-         připravit si potraviny a pitnou vodu na 2 – 3 dny a přenést je pokud možno do vyšších 

pater, 
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-         uložit nebezpečné kapaliny, zvláště hořlavé, na bezpečné místo a bezpečně uzavřít 

všechny nádoby,  

-         připevnit přenosné kanystry obsahující hořlaviny a vznětlivé kapaliny, aby nemohly 

odplavat, 

-         připravit osobní automobil, jestliže ho vlastníte, k použití (pohonné hmoty minimálně na 

100 km), resp. ho přesunout na bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou, 

-         připravit evakuaci zvířat, 

-         upevnit věci, které by mohla odnést voda,  

-         připravit si evakuační zavazadla pro všechny  členy rodiny, nejlépe poslouží batoh nebo 

kufr, opatřený štítkem s vaší úplnou adresou, s obsahem: 

-         základní trvanlivé potraviny 

-         pitná voda 

-         osobní léky 

-         toaletní a hygienické potřeby  

-         náhradní prádlo a obuv 

-         přikrývka nebo spací pytel 

-         osobní doklady 

-         peníze a cennosti  

-         dokumenty k pojištění 

-         svítilna 

-         malé rádio s rezervními bateriemi 

-        sledovat informace ve sdělovacích prostředcích a místním rozhlase, povodňové 

zpravodajství je v případě výskytu povodňových stavů v síti vodoměrných stanic sledovaných 

Českým hydrometeorologickým ústavem uváděno na teletextu ČT 1 na straně 183, 

-         malým dětem vložte do kapsy kartičku se jménem a adresou. 

          

 Povodeň pokračuje, již mnoho dní prší, o povodni se mluví v televizi, píše 

v novinách. Řiďte se zejména pokyny místních povodňových orgánů! Jestliže jste obdrželi 

pokyny od svého obecního úřadu nebo jiným oficiálním způsobem, řiďte se jimi!  Stalo-li se 

nebezpečí zaplavení zřejmým a informace ani pokyny nedostáváte, zjistěte stav na svém 

obecním úřadě. Když se Vám to nepodaří, řiďte se vlastním rozumem. Konejte tak, abyste 

chránili své životy a životy nejbližších spoluobčanů. 
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Hlavní činností v ohroženém prostoru je EVAKUACE, která se vyhlašuje: 

-         signálem sirény, 

-         místními kompetentními orgány, 

-         místním rozhlasem a dalšími sdělovacími prostředky. 

 

Když budete vyzváni k EVAKUACI, řiďte se pokyny orgánů obce. Ohrožený prostor 

opusťte a dostavte se s již připraveným evakuačním zavazadlem do evakuačního prostoru 

nebo do prostoru soustředění k převozu do evakuačního prostoru. Pokud z nějakého důvodu 

nemůžete opustit dům nebo byt a potřebujete pomoc, vyvěste z okna nebo dveří bílé 

prostěradlo nebo ručník.  

 

Před opuštěním bytu (domu): 

-         překontrolujte uzavření oken, 

-         utěsněte otvory k omezení průniku vody (kanalizace a odpady v přízemí a ve sklepě), 

-         hodnotnější věci přemístěte podle možností do vyšších pater, 

-         svody rozhlasových a televizních antén vyjměte ze zdířek přijímačů, 

-         uvolněte cestu zvířectvu, pokud není evakuováno, 

-         uzavřete hlavní uzávěr vody a plynu, 

-         vypněte hlavní přívod elektrické energie,  

-         uzamkněte byt (dům). 

 

V průběhu povodně dále dodržujte tyto obecné zásady: 

-         nerozšiřujte poplašné zprávy, 

-         pomáhejte sousedům, zejména starým a nemocným lidem, 

-         jednejte klidně a s rozvahou,  

-         sledujte pokyny obecního úřadu a sdělovacích prostředků. 

  

V průběhu nenadálé povodně, kdy je Váš život bezprostředně ohrožen, okamžitě 

opusťte své obydlí a přesuňte se na vytypované místo, které nebude zaplaveno vodou!!!  
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Příloha č. 2 – Fotodokumentace 
 
 
 
  Morava – pohled z lávky u zámku proti vodě       Odpad od elektrárny II – pohled po vodě 

 

     
   
 
 
       Pevný jez Veselí – pohled proti vodě               Morava – pohled z mostu I/54 po vodě 
 

     
 

  
 
     Morava – průrva pod lávkou v parku, PB           Morava – průrva u Vitovského ramena 
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    Morava – levá hráz u Vitovského ramena          Rozliv mezi Veselím a Mor. Pískem (PB) 
 

     
 
 
 

  Pohled po vodě na most Veselí – Mor. Písek             Morava – Zatopení Milokoště 
 

     
 
 
 

             Morava – Zatopení Milokoště                 Zaplavené území kolem silnice Veselí - Písek 
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Příloha č.3 – Textová a grafická část operačních karet 

 

Operační karta – textová část, ulice Benátky 

 

 

Ulice Benátky 

Činnost 

varování obyvatelstva, stavba hrází, 

uzavírání komunikací, 

čerpání vody,monitoring 

Ohrožené objekty 

(počet pytlů) 

28 (88), 27 (68), 25 (88), 24 (88), 22 (68), 20 (112), 

941 (88), 1006 (68), 26 (112), 38 (88), 1049 (88), 

31 (88), 18 (88), 23 (68), 17 (88), 19 (88), 12 (92), 

1225 (92), 21 (92), 1147 (24) 

Výška hráze [m] 0,5 

Celkový počet pytlů 1676 

Celkový počet osob – 

doba přípravy 19 hodin 

( doba přípravy 7 hodin) 

8 (20) 

Celkový počet písku [t] 42 

Počet aut na dovezení 

písku 
1 
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Operační karta – grafická část, ulice Benátky 
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Operační karta – textová část, ulice Rybáře 

 

 

Ulice Rybáře 

Činnost 

varování obyvatelstva, stavba hrází, 

uzavírání komunikací, 

čerpání vody,monitoring 

Ohrožené objekty 

(počet pytlů) 

398 (152), 399 (152), 400 (152), 401 (116), 402 (40), 

403 (116), 404 (152), 405 (152), 406 (152), 407 (152), 

408 (152), 409 (152), 412 (80), 1218 (40), 413 (156), 

397 (116), 415 (192), 417 (40), 418 (80), 419 (156), 

420 (80), 416 (40), 410 (40), 1547 (152), 1546 (152), 

1545 (152), 1544 (152), 257 (116) 

Výška hráze [m] 1 

Celkový počet pytlů 3384 

Celkový počet osob – 

doba přípravy 19 hodin 

( doba přípravy 7 hodin) 

15 (41) 

Celkový počet písku [t] 84,5 

Počet aut na dovezení 

písku 
2 

 

Poznámka: 

- po dokončení navážky písku pro ulici Břehy, pomáhá nákladní auto při dovozu do 

ulice Rybáře   
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Operační karta – textová část, ulice Břehy 

 

 

Ulice Břehy 

Činnost 

varování obyvatelstva, stavba hrází, 

uzavírání komunikací, 

čerpání vody,monitoring 

Ohrožené objekty 

(počet pytlů) 

359 (40), 798 (40), 252 (152), 

350 (80), 357 (152), 355 (192), 

661 (192), 348 (192) 

Výška hráze [m] 1 

Celkový počet pytlů 1040 

Celkový počet osob – 

doba přípravy 19 hodin 

( doba přípravy 7 hodin) 

5 (13) 

Celkový počet písku [t] 26 

Počet aut na dovezení 

písku 
1 

 

Poznámka: 

- po dokončení navážky písku pro ulici Břehy, pomáhá nákladní auto při dovozu do 

ulice Rybáře   
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Operační karta – grafická část, ulice Rybáře a Břehy 
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Operační karta – textová část, ulice V dědině 

 

Ulice V Dědině 

Činnost 

varování obyvatelstva, stavba hrází, 

uzavírání komunikací, 

čerpání vody,monitoring 

Ohrožené objekty v zátopové 

oblasti 1,1 – 1,3 m 

(počet pytlů) 

9 (194), 231 (100), 205 (100), 1 (0), 307 (188), 2 (188), 

167 (188), 166 (188), 79 (188), 80 (238), 308 (188), 

83 (188), 171 (188), 84 (238), 85 (0), 3 (188) 

Ohrožené objekty v zátopové 

oblasti 0,9 – 1,0 m 

(počet pytlů) 

192 (40), 4 (152), 127 (152), 7 (152), 8 (152),6 (152), 

5 (192), 78 (152), 72 (80), 73 (152), 135 (152), 

74 (152), 75 (152), 136 (152), 138 (152),10 (192) 

Ohrožené objekty v zátopové 

oblasti 0,7 – 0,8 m 

(počet pytlů) 

128 (112), 12 (112), 13 (112), 169 (112), 14 (86), 

15 (112), 16 (142), 11 (112), 61 (112), 62 (112), 

63 (112), 64 (112), 66 (112), 67 (112), 68 (112), 

76 (112) 

Ohrožené objekty v zátopové 

oblasti 0,5 – 0,6 m 

(počet pytlů) 

137 (88), 145 (88), 18 (88), 17 (88), 87 (88), 

20 (88), 51 (68), 53 (88), 54 (88), 60 (88), 56 (88), 

57 (88), 59 (88) 

Celkový počet pytlů 7810 

Celkový počet osob – 

doba přípravy 19 hodin 

( doba přípravy 7 hodin) 

35 (93) 

Celkový počet písku [t] 195 

Počet aut na dovezení 

písku 
2 

 

Poznámka: 

- po dokončení navážky písku pro ulice Chaloupky a Sekule, pomáhá nákladní auto při 

dovozu do ulice V Dědině.  

- ulice V Dědině, Chaloupky, Sekule a Na Hrázi jsou blízko sebe, proto je možnost určit 

jednotné místo pro potřebný dovezený písek nebo budou auta dovážet písek tam, kde 

bude nejvíce potřebný 
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Operační karta – textová část, ulice Na Hrázi 

 

 

Ulice Na Hrázi 

Činnost 

varování obyvatelstva, stavba hrází, 

uzavírání komunikací, 

čerpání vody,monitoring 

Ohrožené objekty v zátopové 

oblasti 0,9 – 1,0 m 

(počet pytlů) 

255 (152), 256 (152), 257 (192), 258 (152), 

259 (152), 260 (152), 263 (40), 165 (192), 

210 (192), 245 (80) 

Ohrožené objekty v zátopové 

oblasti 0,7 – 0,8 m 

(počet pytlů) 

315 (112), 224 (142), 188 (112), 313 (112), 

139 (112), 306 (112), 309 (112), 254 (112), 

244 (60), 204 (60), 105 (60), 26 (60), 

101 (60), 103 (30), 123 (60), 106 (60) 

Ohrožené objekty v zátopové 

oblasti 0,5 – 0,6 m 

(počet pytlů) 

21 (24), 36 (136), 125 (88), 126 (24), 141 (48) 

Celkový počet pytlů 3152 

Celkový počet osob – 

doba přípravy 19 hodin 

( doba přípravy 7 hodin) 

14 (38) 

Celkový počet písku [t] 79 

Počet aut na dovezení 

písku 
2 

 

Poznámka: 

- ulice V Dědině, Chaloupky, Sekule a Na Hrázi jsou blízko sebe, proto je možnost určit 

jednotné místo pro potřebný dovezený písek nebo budou auta dovážet písek tam, kde 

bude nejvíce potřebný 
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Operační karta – textová část, ulice Chaloupky 

 

 

Ulice Chaloupky 

Činnost 

varování obyvatelstva, stavba hrází, 

uzavírání komunikací, 

čerpání vody,monitoring 

Ohrožené objekty v zátopové 

oblasti 0,7 – 0,8 m 

(počet pytlů) 

30 (86), 195 (86), 218 (60), 32 (60), 33 (60), 

130 (60), 172 (60), 100 (60), 22 (212), 

104 (86), 31 (120), 164 (56) 

Ohrožené objekty v zátopové 

oblasti 0,5 – 0,6 m 

(počet pytlů) 

92 (0), 93 (0), 94 (0), 95 (0), 97 (0), 98 (0) 

185 (0), 90 (0), 115 (0), 157 (0), 321 (68), 

131 (48), 37 (24), 170 (44), 27 (44),  

107 (88), 24 (88), 133 (24) 

Celkový počet pytlů 1334 

Celkový počet osob – 

doba přípravy 19 hodin 

( doba přípravy 7 hodin) 

6 (16) 

Celkový počet písku [t] 33,5 

Počet aut na dovezení 

písku 
1 

 

Poznámka: 

- po dokončení navážky písku pro ulici Chaloupky, pomáhá nákladní auto při dovozu 

do ulice V Dědině.  

- ulice V Dědině, Chaloupky, Sekule a Na Hrázi jsou blízko sebe, proto je možnost určit 

jednotné místo pro potřebný dovezený písek nebo budou auta dovážet písek tam, kde 

bude nejvíce potřebný 

 

 

 

 

 



Diplomová práce                                                                             VŠB – TU Ostrava 

 

 - 9 -    

Operační karta – textová část, ulice Sekule 

 

 

Ulice Sekule 

Činnost 

varování obyvatelstva, stavba hrází, 

uzavírání komunikací, 

čerpání vody,monitoring 

Ohrožené objekty v zátopové 

oblasti 0,5 – 0,6 m 

(počet pytlů) 

50 (68), 49 (88), 47 (88), 46 (88), 45 (88), 

44 (88), 43 (112), 42 (88), 41 (88), 40 (88), 

117 (44), 100 (48) 

Ohrožené objekty v zátopové 

oblasti 0,3 – 0,4 m 

(počet pytlů) 

216 (64), 91 (64), 221 (36), 168 (64),  

174 (64), 119 (82), 39 (64), 149 (64), 

152 (64), 153 (82), 142 (50), 144 (64) 

Celkový počet pytlů 1738 

Celkový počet osob – 

doba přípravy 19 hodin 

( doba přípravy 7 hodin) 

8 (21) 

Celkový počet písku [t] 43, 5 

Počet aut na dovezení 

písku 
1 

 

Poznámka: 

- po dokončení navážky písku pro ulici Sekule, pomáhá nákladní auto při dovozu do 

ulice V Dědině.  

- ulice V Dědině, Chaloupky, Sekule a Na Hrázi jsou blízko sebe, proto je možnost určit 

jednotné místo pro potřebný dovezený písek nebo budou auta dovážet písek tam, kde 

bude nejvíce potřebný 
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Operační karta – grafická část ulic V Dědině, Na Hrázi, Chaloupky a Sekule 
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Operační karta – grafická část, Veselí nad Moravou celek 

 


