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Anotace bakalářské práce 

FRYDRYCHOVÁ, Adéla. Blesková povodeň Hustopeče nad Bečvou 2009. Bakalářská 

práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2010. 

49 s. 

Bakalářská práce je zaměřena na zpracování a vyhodnocení informací o povodni 

v Hustopečích nad Bečvou dne 24. 6. 2009. V úvodní části jsou charakterizovány povodně, 

stupně povodňové aktivity, pojmy varování, evakuace a záchranné a likvidační práce. 

Obsahuje také charakteristiku městyse Hustopeče a toky, které se zde nachází. Praktická část 

informuje okrajově o povodních, jež v historii městys zasáhly, a z hlavní části o povodni 

v roce 2009, kterou způsobily přívalové deště. V této kapitole jsou obsaženy informace o 

meteorologické situaci a průběhu povodně, dále o způsobu varování, způsobu evakuace, 

činnostech složek IZS a činnostech povodňové komise městyse. V závěrečné části práce jsou 

vyhodnoceny získané poznatky a navržena opatření ke zlepšení ochrany před přívalovými 

povodněmi. 

Klíčová slova: integrovaný záchranný systém, povodeň, tok, varování, evakuace 

 

Summary of Bachelor Thesis 

FRYDRYCHOVÁ, Adéla. Flash Flood at Hustopeče nad Bečvou in 2009. VŠB - 

Technical University of Ostrava. Fakulty of Safety Engineering. 2010. 49 s. Bachelor 

Thesis. 

The Bachelor work specialises in processing and evaluating information about 

Hustopeče nad Bečvou flood, which was at 24th June 2009. The content of the first chapter 

characterises floods, the flood activity, the methods of warnings, evacuation and emergency 

and liquidating work. The Bachelor work contains the characteristic of the Hustopeče nad 

Bečvou streams. The practical part of the Bachelor work informs about the floods, which 

affected the town in the past and the flood in the last year, which was caused by rainstorm. 

This chapter contained information about the meteorological situation and the sequence of the 

flood, the method of warning, the method of evacuation, activity of Integrated rescue system 

and the Hustopeče nad Bečvou Flood Committee. The final part of the Bachelor work 

contains reclaimed findings and suggested measures to enhance before storms.  

Keywords: Integrated rescue system, flood, stream, warning, evacuation. 
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1. Úvod 

Povodeň je v dnešní době nejobávanější katastrofou v České republice. A i přesto, kolik 

o ni víme, se ji nedokážeme ubránit. Bere si lidské životy a zanechává po sobě značné škody.  

Rozsah této mimořádné události bývá různě velký. Od malých povodní až po katastrofy 

obrovského rozsahu, u kterých dochází ke ztrátám na lidských životech. Pro ochranu 

obyvatelstva a ohroženého území je proto nutné vytvořit opatření a způsoby řešení těchto 

katastrof. Ať už jsou to varování, evakuace, nebo záchranné a likvidační práce. Všechno ale 

musí mít svůj řád a určené postupy. 

Dne 24. 6. 2009 zasáhla Hustopeče nad Bečvou blesková povodeň. Tato mimořádná 

událost napáchala škody jak na majetku obyvatel a městyse, tak na psychickém stavu 

zasažených lidí. Z každé takové situace je třeba se ponaučit a měla by se hledat opatření ke 

zmírnění následků příštích povodní. 

Obsahem této bakalářské práce je informovat o průběhu povodně a poskytnout přehled 

o činnostech složek IZS v zasaženém území. V praktické části jsou popsány  hlavní události 

a postupy jejich řešení, včetně opatření k provedení evakuace a způsobu varování 

obyvatelstva. Na základě zpracovaných informací jsou provedena vyhodnocení činností 

povodňové komise, složek IZS a navrhnuty opatření ke zlepšení ochrany před přívalovými 

povodněmi. 

Jako hlavní studijní materiál byl použit povodňový plán městyse Hustopeče nad Bečvou 

 

Cíl práce 

• Utřídit dostupné informace o povodni v Hustopečích nad Bečvou, 

• analyzovat celý průběh povodně a zhodnotit činnosti složek IZS, 

• navrhnout opatření ke zlepšení ochrany před povodněmi. 
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2. Rešerše 

Městys Hustopeče nad Bečvou. Povodňový plán městyse Hustopeče nad Bečvou. 2007.  

Dokument obsahující potřebné údaje pro ochranu před povodněmi městyse Hustopeče 

nad Bečvou. Plán je rozdělen na část věcnou, operační a grafickou. Část věcná obsahuje 

relativně trvalé údaje o zdrojích povodňového nebezpečí a opatření k ochraně před 

povodněmi. V operační části  nalezneme spojení na pracovníky a složky povodňové ochrany.  

 

Ministerstvo životního prostředí České republiky. http://www.mzp.cz 

Zpráva ministerstva životního prostředí o vyhodnocení povodní 2009. Obsahem jsou 

meteorologické příčiny povodní, hydrologická situace a vliv vodních děl na průběh povodní. 

Hodnotí také činnosti předpovědní povodňové služby, správců povodí, povodňových orgánů 

a složek IZS. Na závěr navrhuje opatření ke zlepšení ochrany před přívalovými dešti. 

 

Český hydrometeorologický ústav. http://voda.chmi.cz/ps09/doc/06.pdf 

Dokument vyhodnocující povodně v červnu a červenci 2009 na území České republiky. 

Popisuje a zhodnocuje činnost povodňové služby a složek IZS. Dále se zabývá působením 

povodně v každém zasaženém kraji zvlášť a navrhuje náměty pro zlepšení systému 

povodňové služby a zvládání povodňových situací. 

 

Zhodnocení rešerše 

Rešerše poskytuje informace o meteorologické situaci a zhodnocení povodně. Dále pak 

informace k vyhodnocení povodně, která zasáhla Českou republiku v roce 2009, a návrh 

opatření ke zlepšení ochrany před přívalovými dešti. 
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3.  Seznam pojmů použitých v textu 

Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžaduje 

provedení záchranných a likvidačních prací.[4] 

Katastrofa - je následně vlastní uskutečnění rizika, při němž je usmrcena, zraněna nebo 

negativně ovlivněna velká část obyvatelstva. Jde o společný jev, při kterém jsou ztráty 

ovlivněny sociálními faktory (hustota osídlení, připravenost, apod.).[9] 

Integrovaný záchranný systém - koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.[6] 

Humanitární pomoc - jsou opatření prováděná za účelem pomoci obyvatelstvu postiženému 

mimořádnou událostí s využitím lidských a materiálních zdrojů.[6] 

Městys - je typ obcí velikostně a významově stojící mezi městem a vsí, které bylo v minulosti 

uděleno právo pořádat týdenní a dobytčí trhy. Od roku 1950 přestal být status městys 

používán. V roce 2006 byla schválena Novela zákona o obcích, která status městys 

obnovila.[20] 

Záplavová území - administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené 

povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku 

příslušný vodoprávní úřad.[11] 

Infiltrace - přirozené pronikání srážkové nebo povrchové vody do půdy a odtud pak do 

zásobáren podzemní vody.[7] 

Inundace - je část území v okolí vodních toků, které je periodicky zaplavované zvýšenými 

průtoky.[8] 
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4. Charakteristika povodní a jejich základní typy 

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda 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 dělíme na 

přirozenou a zvláštní.[5] 

4.1. Přirozená povodeň 

Přirozené povodně jsou způsobené přírodními jevy jako jsou tání, dešťové srážky nebo 

chod ledů. 

Typy přirozených povodní 

• Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky,  

• letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, 

• letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity, 

• zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích. 

 

Blesková povodeň 

Blesková povodeň je povodeň, která vzniká po krátkém přívalovém dešti. Za intenzivní 

srážky způsobující bleskové povodně se považuje cca 30 mm/h, 45 mm/2h, 55 mm/3h a 60 

mm/5h a více srážek.[13]  

 

4.2. Zvláštní povodeň 

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy, zejména poruchou vodního 

díla, která může vést až k jeho havárii (protržení), nebo nouzovému řešení kritické situace na 

vodním díle. 

Při zvláštní povodni jde většinou o protržení hráze vodního díla. Příčiny mohou být: 

• technická příčina, 

• silné zemětřesení, 

• letecká katastrofa, 
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• teroristický útok, 

• válečný konflikt. 

Riziko jejich vzniku je velmi nízké.[12] 

 

4.3. Stupně povodňové aktivity 

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím, 

nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity, a to jak 

na vodních tocích, tak na vodních dílech. 

I. stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI 

Nastává při nebezpečí přirozené povodně, činnost zahajuje hlásná a hlídková služba na 

vodních tocích. Na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot 

sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla, jež by mohly vést ke 

vzniku zvláštní povodně. 

II. stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI 

Příslušný povodňový orgán vyhlašuje tento stav, přerůstá-li nebezpečí přirozené 

povodně v povodeň. Také se vyhlašuje při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a 

skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.  

III. stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ 

Příslušný povodňový orgán vyhlašuje tento stav při nebezpečí vzniku škod většího 

rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetků v zaplaveném území. Dále se vyhlašuje také při 

dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho 

bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření.[1] 

 

4.4. Charakteristika opatření při povodni 

Hlavními opatřeními při povodni jsou varování obyvatelstva, evakuace a záchranné 

a likvidační práce. 
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Varování obyvatelstva 

Varování je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé MU 

obyvatelstvu. 

Evakuace obyvatelstva 

Evakuace je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského 

zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priority z ohroženého prostoru na jiné 

území.[2] 

Záchranné práce 

Záchrannými pracemi se rozumí činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých MU, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí, a vedoucího k přerušení jejich příčin.[1] 

 Likvidační práce 

Likvidačními prácemi se rozumí činnosti sloužící k odstranění následků způsobených 

MU.[10]  



14 

5. Charakteristika městyse Hustopeče nad Bečvou 

Městys Hustopeče nad Bečvou leží v nejvýchodnějším výběžku Olomouckého kraje, na 

půli cesty mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím. Rozkládá se na pravém břehu řeky Bečvy 

v nadmořské výšce 275 m. Městys se skládá ze čtyř částí: Poruba, Vysoká, Hranické Loučky 

a Hustopeče nad Bečvou. Trvale zde žije 1740 obyvatel. První písemná zmínka o městysi 

pochází z roku 1201. 

Nejsnadnější cesta do městyse je po silnici první třídy I/35 E442 a železnici. Železniční 

stanice leží na trati Českých drah číslo 280. Do městyse jezdí také několik autobusových linek 

ze tří nejbližších velkých měst: Hranic, Nového Jičína a Valašského Meziříčí. 

Městys Hustopeče nad Bečvou má velmi bohatou historii, která je spjatá s několika 

kulturními památkami. Dominantou je renesanční zámek z roku 1596. Součástí historického 

centra je také gotický kostel Povýšení sv. Kříže. Dále se zde nachází mateřská škola, 

devítiletá základní škola, zdravotní středisko, lékárna, pošta, nebo i dům s pečovatelskou 

službou. Nejvíce pracovních příležitostí nalézají obyvatelé u firem E-technik a VÁHALA 

a spol. s.r.o. a u dalších podnikatelských subjektů.[3] 

 

5.1. Stručný popis toků na území městyse 

Na území městyse Hustopeče nad Bečvou protékají dva hlavní toky. Jsou to řeka Bečva 

a Loučský potok. 

5.1.1. Bečva 

Největším vodním tokem protékajícím územím městyse Hustopeče nad Bečvou je řeka 

Bečva. Územím městyse protéká v 50,542 km po 51,419 km, dále se cca 330 m toku 

nenachází na území městyse, poté v 51,750 km opět tok protéká územím městyse až po 

52,850 km. 

Vlastní koryto řeky je tvořeno jednoduchým lichoběžníkem. Území kolem Bečvy je 

tvořeno zemědělskými pozemky a zalesněným územím. V 50,560 km vede přes řeku silniční 

most. Vedle silničního mostu jsou na pravém břehu rekreační objekty. 

V pravém inundačním (zátopovém) území prochází železnice Valašské Meziříčí – 

Hranice, umístěná na zemním násypu. V 50,909 km ústí do Bečvy Loučský potok, který 

protéká zastavěným územím městyse. V 53,204 km zaúsťuje do řeky potok Mřenka. 

Správcem vodního toku Bečva je Povodí Moravy, s.p. 
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5.1.2. Loučský potok 

Loučský potok ústí do Bečvy v 50,909 km. Protéká územím městyse od 0,000 km po 

4,730 km. Nad městysem protéká potok nezastavěným územím. V cca 2,000 km vstupuje 

potok do zastavěného území městyse Hustopeče nad Bečvou. 

0,000 - 1,410 - tvar koryta je jednoduchý lichoběžník, na březích rostou keře, stromy. 

Potok protéká územím se zemědělskými pozemky. U železnice se nachází na levém břehu 

potoka zástavba. V 1,410 km stojí silniční most státní silnice Hranice - Valašské Meziříčí. Na 

levém břehu potoka vede silnice k železnici. V 0,560 km je umístěn železniční most. Pravý 

břeh je tvořen zemědělsky obhospodařovanými pozemky. Dále potok protéká inundačním 

územím řeky Bečvy. V 0,290 km stojí most silnice vedoucí k mostu přes řeku Bečvu. 

1,410 - 1,545 - tvar koryta je jednoduchý lichoběžník, břehy jsou zatravněné. Na obou 

březích jsou zemní hrázky, kde na levé straně se nachází chovné rybníčky a na pravé straně 

stojí budova. V 1,545 km vede přes potok silniční mostek, který je třípólový klenbový. 

1,545 - 1,836 - koryto potoka je tvořeno obdélníkem, kde téměř svislé stěny jsou 

opevněny zdí z lomového kamene. Šířka dna je 2,9 m, hloubka je proměnlivá v rozmezí 1,3 – 

1,6 m. V 1,836 km je umístěn mostek, nad kterým ústí do potoka levobřežní přítok. V tomto 

úseku je přes potok položeno několik obslužných betonových lávek. Lávky jsou opatřeny 

ocelovým zábradlím. V 1,836 km je levý břeh dostatečně vysoký, ohrožená zástavba je na 

pravém břehu. 

1,836 - 2,000 - levobřežní přítok je v těsné blízkosti nad soutokem opatřen plotem 

napříč korytem potoka. Těsně nad soutokem s levobřežním přítokem je betonová lávka. V 

1,875 km je další přístupová lávka. Koryto potoka mezi těmito dvěmi lávkami je 

jednoduchým lichoběžníkem, pravý svah potoka je opevněn betonovými deskami. Nad lávkou 

v 1,875 km až po betonovou lávku v 1,950 km je koryto tvořené jednoduchým 

lichoběžníkem, ve dně je tvořeno betonové korýtko o hloubce 0,4 m a šířce 0,9 m. Celková 

hloubka profilu koryta je 1,9 - 2,1 m. Zástavba se nachází na obou stranách potoka. V 1,950 

km je další lávka. Nad touto lávkou potok protéká nezastavěným územím se šířkou koryta cca 

2,5 m a hloubkou větší než 2 m. V celém úseku je do koryta potoka zaústěno mnoho 

kanalizačních trub, které nejsou opatřeny zařízením zabraňující vniku vody. 

Správcem Loučského potoka je Zemědělská vodohospodářská správa. 
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5.1.3. Údaje a průtoky na tocích v Hustopečích 

Loučský potok 

Délka toku    5,4 km 

Plocha povodí    10,831 km2 

Průměrný průtok   0,45 m3/s 

 

Bečva 

Délka toku    61,5 km 

Plocha povodí    1276 km2 

Průměrný průtok   17,5 m3/s 

 

N - leté průtoky - QN (m3/s) 

N-letý průtok představuje maximální průtok, který je dlouhodobě dosažen nebo 

překročen jednou za N let. Pravděpodobnost výskytu N-letého průtoku je tedy 1/N. Z tabulky 

vyplývá, že například jednou za rok se průtok Bečvy zvýší na 219 m3/s. 

 

tabulka 1 - N-leté průtoky Loučského potoka a na řece Bečva / upraveno dle [11] 

Tok Bečva Loučský potok 
Profil Teplice nad Bečvou Ústí toku 

N-let Průtok – Q (m3/s) Průtok – Q (m3/s) 

Q1 219 1,5 

Q2 - 2,5 

Q5 452 4 

Q10 555 6 

Q20 659 8 

Q50 799 12 

Q100 908 17 
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5.2. Stručný popis VD Hustopeče nad Bečvou 

tabulka 2 - VD Hustopeče /upraveno dle [11] 

VD Hustopeče nad Bečvou 
Katastrální území Hustopeče nad Bečvou 

normální 12 200 m2 Plocha nádrže  

maximální  15 000 m2 

normální  20 130 m3 Objem nádrže 

maximální  32 480 m3 

zemní sypaná 

délka  96 m 

max. výška 5 m 

šířka koruny 4 m 

sklon návodního svahu 1 : 2,5 

Hráz 

sklon vzdušního svahu  1 : 2 

   

Spodní výpust je tvořena betonovým potrubím DN 400, na kterém je betonový požerák. 

Vodní dílo je zařazeno do IV. Kategorie dle § 61 zákona o vodách [5]. 

Vlastníkem VD je městys Hustopeče nad Bečvou, uživatelem je ČRS MO Hustopeče nad 

Bečvou.[11] 
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6. Povodňová komise městyse Hustopeče nad Bečvou 

Povodňová komise městyse Hustopeče nad Bečvou je ustanovena podle povodňového 

plánu [11]. Komise je v době povodně povodňovým orgánem na území městyse a v systému 

povodňové ochrany je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Hranice. 

6.1. Složení komise 

Komise působí ve složení: 

• Předseda    starosta městyse 

• Místopředseda   zástupce starosty 

• Členové    pracovníci jmenovaní starostou 

6.2. Činnost komise 

Komise řídí, koordinuje a přijímá opatření k ochraně před povodněmi, pokud povodeň 

zasáhne území Hustopečí nad Bečvou. 

Za tímto účelem: 

• zajišťuje vypracování povodňového plánu, 

• účastní se hlásné a hlídkové povodňové služby, informuje o nebezpečí a průběhu 

povodně povodňový orgán ORP Hranice a právnické a fyzické osoby na území 

městyse Hustopeče nad Bečvou, dále správce vodních toků, OPIS HZS Olomouckého 

kraje, 

• na svém území vyhlašuje a odvolává II. a III. stupeň povodňové aktivity, 

• oznamuje povodňové komisi ORP Hranice den a hodinu zahájení a ukončení činnosti 

a dále oznamuje rozsah požadované spolupráce, 

• doporučuje mimořádné manipulace na VD na území městyse nad rámec schváleného 

manipulačního řádu, 

• vyžaduje pomoc orgánů, právnických a fyzických osob, 

• koordinuje provádění záchranných a zabezpečovacích prací na území městyse, 

• vyžaduje pomoc IZS, 

• vyžaduje pomoc Armády ČR prostřednictvím nadřízeného povodňového orgánu, 

• vede záznamy v povodňové knize uložené u starosty, 

• zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizuje náhradní zásobování, 

dopravu a další povodní narušené funkce území, 
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• zabezpečuje nutnou evakuaci, ubytování, stravování, 

• k operativnímu plnění úkolů si může vytvořit pracovní štáb, 

• zpracovává zprávu o povodni a předkládá ji nadřízenému povodňovému orgánu, 

• provádí prohlídky po povodni.[11] 
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7. Opatření k ochraně před povodněmi 

Opatření k ochraně před povodněmi se dělí na preventivní opatření a opatření při 

nebezpečí povodně a v době povodní. 

7.1. Preventivní opatření 

 Preventivní opatření rozdělujeme na sestavení povodňového plánu, povodňové 

prohlídky a organizační příprava povodňové ochrany. 

 

Sestavení povodňového plánu městyse a jeho aktualizace 

Povodňový plán slouží jako podklad pro činnost povodňové komise městyse při 

nebezpečí vzniku povodně a během povodňové situace. Za zpracování povodňového plánu 

městyse zodpovídají povodňové orgány, předkládají ho k odbornému posouzení příslušnému 

správci povodí a po potvrzení příslušným nadřízeným povodňovým orgánem jej schvalují. 

Aktualizace věcné a grafické části povodňového plánu se provádí minimálně jednou 

ročně. 

 

Preventivní povodňové prohlídky 

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech 

a v záplavových územích, případně na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích 

nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky. 

Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány dle povodňových plánů, 

a to nejméně jednou ročně. 

K účasti na povodňové prohlídce může povodňový orgán přizvat zástupce příslušného 

správce toku. O provedení preventivní povodňové prohlídky se provede zápis formou 

samostatného protokolu nebo zápisem v povodňové knize. 

 

Organizační příprava povodňové ochrany 

Městys Hustopeče nad Bečvou zřizuje povodňovou komisi jako povodňový orgán 

zajišťující nutná opatření k ochraně před povodněmi na území městyse Hustopeče nad 

Bečvou. 
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Dále je organizována hlídková a hlásná služba. Tuto službu zabezpečují především 

povodňové orgány obcí ohrožených povodněmi s vazbou na informování fyzických 

a právnických osob na území obcí, povodňové orgány sousedních obcí a na povodňové 

orgány obcí s rozšířenou působností. 

 

7.2. Opatření při nebezpečí povodně a v době povodní 

Opatřeními při nebezpečí a v době povodně rozdělujeme na předpovědní a hlásná služba 

a hlídková služba. 

 

Předpovědní a hlásná povodňová služba 

Informuje povodňové orgány, popřípadě orgány a organizace o možnosti vzniku 

povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících 

vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech nebo průtocích ve vybraných 

profilech. Tuto službu zabezpečuje ČHMÚ – pobočka Brno ve spolupráci se správcem Povodí 

Moravy, s.p. 

Předpovědní pracoviště ČHMÚ vydávají při očekávání extrémních meteorologických 

nebo hydrologických jevů upozornění nebo výstrahy. 

 

Hlídková a hlásná povodňová služba 

Tato služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva 

v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku. Informuje povodňové 

orgány a ostatní účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává 

zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před 

povodněmi. 

Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou 

působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné 

povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.[11] 
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8. Výskyt povodní v Hustopečích od roku 1950  

V záznamech z historie městyse [3] je zmínka o dvou ničivých povodních. První 

zmíněná povodeň zasáhla Hustopeče v roce 1952. Druhá, historicky známější, je povodeň ze 

dne 6. 7. 1997. 

8.1. Povodeň dne 1. 6. 1952 

Z historických záznamů byla tato povodeň, která zasáhla Hustopeče nad Bečvou 

pokládána za největší. Velká průtrž mračen spojená s krupobitím za hodinu proměnila celou 

Potoční ulici v dravou řeku, až zaplavila všechny domy v této ulici. V některých domech bylo 

naměřeno až 1,5 m vody. Voda opadla 3 hodiny po začátku průtrže mračen. Jednalo se 

o bleskovou povodeň, která by se rychlostí vzniku mohla srovnat s povodní v roce 2009. 

O této povodni ze nedochovaly žádné bližší údaje a informace. 

 

8.2. Povodeň dne 6. 7. 1997 

Povodeň proběhla zhruba v rozpětí 5. 7. až 16. 7. 1997 na území Moravy, Slezska a i na 

východě Čech. Záplavy zasáhly i sousedící země Polsko, Slovensko a Rakousko. 

 

8.2.1. Meteorologická a hydrologická situace 

Tlaková níže, která se nad Moravou a Polskem posouvala směrem od Itálie, byla 

příčinou vydatných srážek. Pole vyššího tlaku vzduchu mezi Azorskými ostrovy a 

Skandinávií zablokovalo postup tlakové níže. Její střed po jistou dobu setrval nad Polskem. 

Území Moravy zůstávalo relativně blízko středu tlakového útvaru a zároveň bylo překážkou 

pro týlovou složku jeho proudění. Tato složka tlakové níže přinášela nejvíce oblačnosti a 

srážek. Zpomalením postupu frontálního systému se jeden až tři dny trvající perioda 

prodloužila o celé dva dny. Během několika dnů spadlo v povodí Odry a Moravy místy až 

přes polovinu ročního úhrnu. Povodeň zasáhla 1/3 území Moravy a Slezska.  

 

8.2.2. Postup povodně v Hustopečích 

Po vydatných srážkách se ráno 6. 7. 1997 rozlil Loučský potok, který zaplavil Potoční 

ulici. Bylo nutno zajistit odčerpávání vody ze zaplavených prostor. Ve 14:30 byl vyhlášen 
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III. stupeň povodňové aktivity z důvodů stoupající hladiny řeky Bečvy. Kolem 16. hodiny 

proběhla kulminace v profilu Bečva - Teplice n. B. (Q = 950 m3/s, H = 839 cm). Vzhledem 

k období dovolených a předchozího slunečného počasí se v rekreačním areálu v blízkosti 

Bečvy nacházelo velké množství lidí. Ti většinou sami opouštěli areál na výzvy členů 

povodňové komise. Přesto několik desítek lidí zůstalo přes noc v areálu.  

V ranních hodinách dne 7. 7. byla Bečva rozlita až po železniční trať. Silnice do 

Němetic byla zaplavena až po železniční přejezd. 

Z důvodu velkého proudu byli lidé z areálu zachraňováni pomocí vrtulníku, což trvalo 

celý den. Deště neustávaly, a tak se v průběhu dne několikrát opakovalo rozlití Loučského 

potoka v Potoční ulici, a několikacentimetrovou vrstvou vody byly zaplaveny i ulice 

Chmelník, J. V. Choráze, Dílce, Draha, Polní, V Zahradách, Rybníček a U Hřiště. Teprve 

k večeru dne 9. 7. začala hladina vody postupně opadat. Z důvodů poškozených břehů a 

ucpaného koryta Bečvy pod mostem na silnici Hustopeče - Němetice vznikalo nebezpečí škod 

i při mírnějším vzestupu hladiny. Proto byla povodňová pohotovost odvolána až 23. 7. 

V zastavěné části městyse vznikly povodní jen minimální škody na majetku. V oblasti 

inundace Bečvy vznikly značné škody na majetku SME, akciové společnosti Štěrkovny 

a pískovny Olomouc, na vodních tocích, silniční síti, zemědělských kulturách, na majetku 

občanů ( poškozeno bylo 40 rekreačních objektů, z toho 6 bylo odplaveno a u tří byla nutná 

demolice ), i na majetku městyse. 

Celková škoda v Hustopečích byla vyčíslena asi na 8 mil. Kč.[3] 
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9.  Povodeň dne 24. 6. 2009 

V následující části práce se budu zabývat vybranou povodní, která zasáhla dne 

24. 6. 2009 Hustopeče nad Bečvou. Přehnala se zde lokální bouřka, která po sobě zanechala 

obrovské škody. Doposud malý Loučský potok se rozvodnil a zaplavil rozsáhlé okolí. 

 

9.1. Meteorologická a hydrologická situace 

V období od 22. 6 do 30. 6. 2009 se kolem tlakové níže nad Balkánským poloostrovem 

změnil převažující směr proudění ze západního na severovýchodní. Tento vývoj byl 

doprovázen přílivem teplého a vlhkého vzduchu a intenzivními bouřkami s lokálními 

přívalovými dešti.  

V průběhu večera a noci 24. 6. došlo na horách v Moravskoslezském a Olomouckém 

kraji k intenzivním lokálním bouřkovým srážkám, které způsobily bleskové povodně. Pro tyto 

povodně je charakteristický extrémní srážkový úhrn v krátkém čase a rychlý vzestup hladin 

vod v zasaženém území. Příčinou je rychle vyčerpaná fyzikální retenční kapacita půdy 

v povodí.  

Přívalové deště neměly možnost vsakování do podloží a zůstaly ve formě povrchových 

vod. Devastující charakter těchto povodní neměly jen samotné vodní toky, ale zejména 

povrchový odtok z krajiny. Z důvodu nasycení půdy vodou tak došlo k lokálním záplavám 

způsobeným povrchovým odtokem z okolního terénu. Voda pak stékala po svazích do údolí, 

které zaplavila. Blesková povodeň rychle odezněla. 

Tyto povodně zasáhly zejména menší toky. Na srážkoměrech PM byly v tomto období 

zaznamenány úhrny 80-95 mm v průběhu 2 hodin.[15] 

 

Rozložení spadlých srážek za období od 24.6. do 25.6. na základě kombinace 

radarového a pozemního srážkového měření zobrazuje Obrázek 1. 
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Obrázek 1 - Rozložení spadlých srážek za období od 24.6. do 25.6. /upraveno dle [16] 
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9.2. Povodňová situace  

tabulka 3 - zápis o povodňové situaci /upraveno dle zápisu z městyse 

Číslo Hodin
a 

Obsah správy a způsob vyřízení 

24.6.2009 
1 19:25 Záplava ulice Školní, voda po obrubníky, přivolání SDH Hustopeče n.B., 

kontrola Bečvy 
2 19:38 Voda stoupá cca 60 cm, příjezd SDH Hustopeče - odčerpávání na ulici 

Školní 
3 19:50 Svolání povodňové komise 
4 19:55 Voláno - povodňová komise Hranice, IZS Olomouc,ZVHS Valašské 

Meziříčí 
5 20:15 Zasedání povodňové komise 
6 20:17 Vyhlášení III. povodňového stupně na Loučském potoku 
7 20:17 Voláno - povodňová komise Hranice - volání neúspěšné 
8 20:20 Hlášení rozhlasem - stav ohrožení, evakuace pro obyvatele ul. Potoční, 

Školní, Na Hrázi, Rybníček 
9 20:25 Voláno - povodňová komise Hranice - oznámeno vyhlášení III. 

povodňového stupně na Loučském potoku 
10 20:30 Kontrola hladiny Loučského potoka, hladina neustále stoupá 
11 20:50 Příjezd HZS ÚO Přerov 
12 21:10 Zřízení povodňového štábu v čele s paní starostkou 
13 21:15 Příjezd krajského řídícího důstojníka 
14 21:35 Kontrola situace - lokální povodeň, voda stále stoupá a zaplavuje celou ulici 

Školní, Na Hrázi, Potoční, Rybníček, zaplavení sklepů na ulici Branka 
(voda z polí) 

15 21:40 Hlášení o průběhu záplavy v ulicích městyse povodňové komisi Hranice 
16 21:46 Postupný příjezd přivolaných zásahových jednotek - poskytnutí zázemí 

v budově Úřadu městyse 
17 21:47 Evakuace obyvatel z ulice rybníček na člunech 
18 22:10 Kulminace Loučského potoka - max. hladina na ul. Potoční cca 5m, Na 

Hrázi 1,5m, Rybníček 1,5m, školní 1,7m 
19 23:20 Hladina Loučského potoka klesá 
20 23:45 Nástup jednotek do terénu a postupné odčerpávání vody ze zasažených 

budov na ulici branka, Školní, Potoční, Na Hrázi, Rybníček 
25.6.2009 

21 02:00 Zmapování zatopených lokalit , předběžná obhlídka škod 
22 04:00 Ukončení pohotovosti 

 

9.2.1. Průběh povodně 

Hustopeče nad Bečvou byly nejvíce zasaženou obcí Olomouckého kraje. Od 18:30 do 

20:30 spadlo v postižené oblasti okolo 80 mm srážek. Povodeň začala zprvu nevinně, a to 

ohlášením obyvatele městyse o zvyšující se hladině vody v Loučském potoce. Kolem 19:30 
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hod. už voda na ulici Školní dosahovala 30 cm. O čtvrt hodiny později už nebylo možno 

dostat se autem kolem školy. Na úřadě městyse se začaly volat všechny krizové linky uvedené 

v manuálu krizové komise Hustopečí.  

První spolupráce byla s SDH Hustopeče nad Bečvou. Do příjezdu zásahových jednotek 

si místní hasiči museli vystačit sami. Poskytnout pomoc chtěli i sportovci, kteří na hřišti 

ukončili svůj trénink, ale z důvodu rychle stoupající vody nebyli schopni dostat se směrem 

k městysi. Svou pomocnou ruku tedy podali tam, kam byli schopni se dostat. 

Voda přišla ze všech stran a po dobu několika hodin rozdělila městys na dvě části. 

Velitel zásahu začal organizovat záchranné akce všude tam, kde bylo potřeba. Jako první byla 

nařízena evakuace obyvatel zaplavených ulic. V té době málem došlo i k utonutí několika 

osob. Naštěstí jim duchem přítomní místní obyvatelé zachránili život. Záchranná jednotka 

byla upozorněna na člověka, který skončil díky povodni na stromě. Dalšího vlna odnesla 

i s autem do pole, kde se neustále zvyšovala hladina vody. Tyto dvě záchranné akce byly 

úspěšně zvládnuty. 

Na úřadě městyse se neřešila jen organizace při povodni, ale bylo nutno zajistit 

občerstvení zasahujícím jednotkám. Po opadu vody paní starostka spolu s velitelem zásahu 

objížděli území městyse a kontrolovali, zda jsou všichni v pořádku. Na úřadu městyse se 

vybudovala základna, kam si chodili hasiči i pomáhající lidé odpočinout. Ráno dne 25. 6. se 

začaly zjišťovat škody a zajišťovat pomoc lidem postiženým povodní. 

 

Příčiny 

Loučský potok, který protéká zastavěným územím městyse, se vylil ze svého koryta. 

Stavby v těsném sousedství potoka se nejen staly obětí, ale škody také samy způsobily. Násep 

silnice, oplocení a mosty bránily odtékání vody a zvětšily tak výšku záplavy. Velký podíl 

měly i naplaveniny a popadané stromy, které s sebou voda přinesla a které zabránily 

postupnému odtoku vody. Poměrně rovný tvar koryta potoka způsobil to, že voda rychle a 

tedy i s větší silou proudila do níže položených míst. Během deseti minut se v některých 

částech městyse zvedla hladina vody až o 1,5 metru. Obyvatelé Hustopečí takovou pohromu 

nepamatují. Ani povodně v roce 1997 nebyly tak ničivé (Obrázek 4 a 5).[21]  

Na obrázku 2 jsou zaznačeny hladiny vody při povodni v roce 1997 a 2009. 
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Obrázek 2 - výška hladiny v roce 1997 a 2009 

Kromě Loučského potoka Hustopeče zaplavila voda z polí a z okolních kopců. Půda 

byla přesycená vodou, tudíž už nebyla schopna další srážky infiltrovat.  

Nad městysem se nachází retenční nádrž, která měla sloužit jako ochrana před 

povodněmi. Nádrž však nedokázala tolik množství vody pojmout. Při povodňových průtocích 

došlo k přelití a následnému porušení hráze na dvou místech. Hráz byla protržena kolem 22. 

hodiny do úrovně 1/3 výšky hráze. Došlo ke vzniku zvláštní povodně. Vlna měla na začátku 

městyse výšku 2,5 metru. Tato vlna zaplavila největší část postiženého území. Nejvíce 

zasažené byly ulice Školní, Potoční, Na Hrázi, Rybníček a Chmelník (Obrázek 3). Ulice 

Branka byla zaplavena vodou z polí. Ničivá vlna poškodila nejen obytné domy, ale i sklepy 

ve 2/3 Hustopečích a jejich místních částech.[17] 

Jakmile voda ustoupila, v postižených oblastech zbyla jen pokrývka bahna a bláta. 

Vzniklo nebezpečí kontaminace nebezpečnými látkami, jako jsou pesticidy, pohonné hmoty 

a látkami z neošetřené kanalizace. Během povodně došlo i k úmrtí domácího a hospodářského 

zvířectva. Na každé uhynulé zvíře je třeba pohlížet jako na potenciální zdroj možného 

onemocnění, eventuelně nákazy. Proto s nimi lidé museli manipulovat s opatrností, vždy 

v rukavicích, nejlepší varianta však byla zavolat odbornou pomoc. Uhynulá zvířata byla 

uložena do speciálních kontejnerů. Městys zařídil jejich odvoz na místa, kde došlo 

k likvidaci.[23] 
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Obrázek 3 - popis ulic v Hustopečích [24] 

 

9.2.2. Zatopené objekty 

Tato blesková povodeň je právem považována za třetí nejničivější katastrofu, která 

zasáhla naši zem. Postiženo bylo 451 obcí. Během povodní bylo v ČR zatopeno nebo 

poškozeno 4 830 objektů. V Hustopečích bylo zatopeno celkem 75 objektů (tabulka 4).[17] 

Pro srovnání jsou v tabulce uvedeny obce v působnosti ORP Hranice 

tabulka 4 - zatopené objekty v ORP Hranice /upraveno dle [17] 

Obec Zatopené objekty Z toho zatopené domácnosti 
Bělotín 80 50 
Polom 25 21 
Potštát 8 3 
Olšovec 31 3 
Hustopeče nad Bečvou 75 65 
Jindřichov 4 3 
Milotice nad Bečvou 10 3 
Hranice 175 19 
Střítež nad Ludinou 40 3 
Černotín 25 10 
Radíkov 2 0 
Ústí 2 0 
Celkem 477 180 
 

Z tabulky vyplývá, že v Hustopečích bylo zaplaveno nejvíce domácností. Druhou 

nejhůře zasaženou obcí byl Bělotín. 
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Obrázek 4 - zaplavené území při povodni v roce 1997[11] 

 

Obrázek 5 - zaplavené území při povodni v roce 2009 
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9.3. Opatření při povodni 

9.3.1. Varování obyvatelstva 

Varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA nebyl spuštěn jak z důvodu rychlosti 

vzniku MU, tak z důvodu lokálního zasažení. Obyvatelstvo bylo informováno prostřednictvím 

místního rozhlasu až v době vzniku MU v čase 20:20. Sirény byly využívány k vyhlašování 

poplachu jednotkám SDH. 

Při varování chyběly informace o celkové situaci a obce včas nevarovaly další obce po 

toku. Povodeň a bouřky likvidovali infrastrukturu, proto docházelo k výpadkům (elektřina, 

telefon, GSM). 

 

9.3.2. Evakuace obyvatelstva 

Evakuace byla vyhlášena ve 20:20 pro ulice Potoční, Školní, na Hrázi a Rybníček. 

Obyvatelé podceňovali nebezpečnost situace a nereagovali vždy na upozornění. Většina 

obyvatel těchto ulic se včas evakuovala samovolně. Z ulice Rybníček proběhla evakuace 25 

obyvatel (z toho 5 dětí) na člunech za pomoci HZS Přerov. Jedna osoba byla zachráněna ze 

stromu. Voda byla tak rychlá, že lidé neměli čas na záchranu svého majetku. 

Během povodní bylo evakuováno celkem 722 osob, z nichž 369 bylo zachráněno 

z bezprostředního ohrožení života. Povodně si vyžádaly v celé České republice 15 obětí (8 

osob utonulo, 7 osob zemřelo v důsledku vzniklé situace).[22] 

 

9.3.3. Záchranné a likvidační práce 

Na realizaci záchranných a likvidačních prací se podílely všechny základní složky IZS 

(HZS ČR, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba). Zapojeny byly i ostatní složky IZS. 

 

Hasičský záchranný sbor 

Jednotky HZS spolu s jednotkami SDH obcí neprodleně reagovali na vzniklou situaci a 

ve spolupráci s dalšími složkami integrovaného záchranného systému zasahovaly na 

postiženém území. Svou činnost zahájila i povodňová komise městyse Hustopeče nad 

Bečvou, která podávala hlášení krizovému štábu ORP Hranice. 
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V Hustopečích zasahovaly složky HZS, SDH, Policie ČR, armády a spousta 

dobrovolníků. Zásahová a záchranná činnost probíhala za mimořádně těžkých klimatických 

podmínek a za značného rizika. Mezi nejsložitější činnost patřila záchrana osob. 

 

Likvidační práce: 

• odstraňování naplavenin a bahna v obytných částech rodinných domů a dalších 

objektech (bahno bylo odstraňováno pomocí vysokotlakého proudu), 

• vyčerpávání studní, 

• čerpání vody, 

• čištění zdrojů vody, 

• uvolňování pozemních komunikací, 

• zajišťování poškozených silnic a mostů, 

• plnění velkoobjemových kontejnerů odpadem, 

• nouzové zásobování obyvatelstva, 

• uvolňování a čištění koryt vodních toků.  

 

Jednotky zasahující v Hustopečích nad Bečvou 

Během povodní zasahovalo v Hustopečích 14 JSDH a 3 HZS, kde působilo celkem 266 

hasičů (Příloha č. 4). Pro srovnání v celé České republice bylo nasazeno cca 8 125 hasičů.[17] 

 

Policie ČR 

Příslušníci Policie ČR se při povodních podíleli na zajištění dopravní obslužnosti: 

• regulace dopravy, 

• uzavření příjezdu do zaplavených oblastí pro nepovolané osoby, 

• ostraha objektů a evakuovaných a vyklizených věcí z postižených objektů. 

V Hustopečích nebyly zaznamenány žádné případy trestných činů ani přestupků v souvislosti 

s povodněmi. 

 

Armáda ČR 

Vláda ČR povolala vojáky Armády ČR k likvidaci následků povodní. Nasazení sil 

a prostředků AČR bylo realizováno od 27. 6. do 12. 7. 2009. Příslušníci AČR prováděli 
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zejména práce související s odstraňováním následků povodně pomocí těžké techniky, čištění 

koryt vodních toků, provizorní opravu cest, rozvoz humanitární pomoci a také likvidační 

práce pomocí ručního nářadí.  

V Hustopečích se projevila nižší pružnost stávajícího systému povolávání, čímž došlo 

k prodlevě při nasazení sil AČR. Za tuto zdlouhavou reakci byla AČR kritizována. Starostové 

obcí včetně starostky Hustopečí nad Bečvou však nepostupovali v souladu s dokumenty, které 

vydal náčelník Generálního štábu Armády ČR k poskytování sil a prostředků AČR. 

Hustopečím bylo přislíbeno 300 vojáků. K likvidačním pracím však přijelo jen 

15 záložních vojáků.[19] 

 

Zdravotnická záchranná služba 

Zdravotnická záchranná služba se podílela zejména na ošetření a odvoz raněných. 

Z důvodu zaplavení silnic do Hustopečí měla ZZS problém dostat se k raněným. Příjezd 

záchranné služby k raněnému trval téměř 3 hodiny. Naštěstí nebyl nikdo těžce raněn. 

 

Ostatní složky 

 Je potřeba zmínit i nasazení hygienické a veterinární stanice, z důvodu zaplavení zdrojů 

pitné vody (studní), úmrtí domácích a hospodářských zvířat a podobně. 

Velkou roli při povodních hrála humanitární pomoc, která poskytla lidem v zasažené 

oblasti vysoušeče, rukavic, desinfekční prostředky, hygienické potřeby, balenou pitnou vodu, 

náčiní k opravám, oblečení a další potřebné věci. Vznikaly sbírky na pomoc postiženým 

oblastem, které nabídly finanční pomoc.  

tabulka 5 - poskytnuté finanční prostředky Hustopečím/upraveno dle [18] 

Organizace Kč 
Člověk v tísni  1 450 000 

Červený kříž    170 000 

Charita Hranice 1 400 000  

Povodňové konto městyse 1 400 000 

Olomoucký kraj 1 400 000  

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  2 600 000 

Celkem  8 420 000  
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Finanční pomoc také poskytly organizace, firmy, fyzické a právnické osoby, města a 

obce, které napomohly ke zmírnění bolestí po povodních. 

Finanční prostředky byly použity na prvotní zásah, část byla přerozdělena postiženým 

občanům a zbylá část byla použita na opravy obecního majetku zničeného povodní.[18] 

 

9.3.4. Činnost povodňové komise 

Na úřadě městyse byla během povodně svolána povodňová komise v čele s paní 

starostkou a členy hasičského záchranného sboru ÚO Přerov. Byly vyhlášeny stupně 

povodňové aktivity. Následkem velmi rychlého nástupu povodní však byly SPA vyhlášeny až 

po vyvrcholení hlavní povodňové vlny. Na Loučském potoku byl vyhlášen III.SPA ve 

20:25.[19] 

Ráno dne 25. 6. museli členové úřadu obcházet zasažené obyvatelstvo, kde zjišťovali 

počty bydlících z důvodu očkování. Zjišťovali se také počty zatopených objektů a výška 

hladiny v domácnostech. 

Mimo jiné se povodňová komise starala o zajištění občerstvení pro zasahující jednotky.  

 

9.4. Odhadované škody 

Povodeň v Hustopečích napáchala značné škody jak na majetku obyvatel, tak na 

životním prostředí. Tyto škody jsou odhadovány na 34 200 000 Kč.  

Z toho je: 

• na místních komunikacích , chodnících, mostech  32 000 000 Kč 

• na obecním majetku        2 200 000 Kč 

Avšak největší a nevyčíslitelní škody voda napáchala na psychice obyvatel městyse. [18] 
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10.  Zhodnocení a návrhy na zlepšení 

V Hustopečích nad Bečvou došlo dne 24. 6. 2009 k bleskové povodni, která za sebou 

zanechala značné škody. Dala by se srovnat s povodní v roce 1952, o které se ale nedochovaly 

žádné bližší informace. Povodeň v roce 1997 byla jiná v tom, že ji zapříčinily dlouhotrvající 

deště a hlavní škody způsobilo vylití řeky Bečvy. Při povodních 2009 Bečva zůstala ve svém 

korytu a nezpůsobila v Hustopečích žádné ztráty. Nejvýraznější škody vznikly poškozením 

retenční nádrže, z níž vytéká Loučský potok. Vlna, která Hustopeče zasáhla, dosahovala 

výšky 2,5 metru. Voda byla tak rychlá, že lidé neměli čas na záchranu svého majetku. 

Během povodně se ukázalo, že městys nemá dostatečné pracovní kapacity ani finanční 

prostředky na opravy a údržbu retenční nádrže a není dostatečně obeznámen s povinnostmi 

chování při povodni. Zaostávají i pravidelné kontroly technického stavu a kontroly během 

povodní, a to jak ze strany vlastníka, tak i ze strany vodoprávních úřadů. V roce 2005 byla 

provedena prohlídka vodního toku Loučského potoka, která zjistila závady a informovala 

o nich úřad městyse. Závady se týkaly i havarijního stavu propustku retenční nádrže 

a podemletí břehů u propustku. Díky neochotě městyse spolupracovat lze jen těžko říct, zda 

byly tyto závady ihned po upozornění odstraněny. 

V průběhu i po povodni se v Hustopečích vystřídalo několik složek IZS. Vzájemná 

spolupráce probíhala bez nedostatků a byla všemi zúčastněnými hodnocena kladně. K pomoci 

značnou měrou přispěli i dobrovolníci, kteří se zejména podíleli na úklidových prací. Důležitá 

byla činnost SDH obcí poskytující pomoc svým dlouhotrvajícím a intenzivním nasazením.  

Postup složek ISZ a povodňového orgánu městyse byl orientován na záchranu osob 

a poskytnutí nezbytné pomoci. Záchranné a likvidační práce byly úspěšně zvládány.  

Základní složky IZS využívaly pro komunikaci služby sítí komerčních operátorů. 

Docházelo však k zatížení a k výpadkům. Spojení mobilními telefony bylo špatné z důvodu 

velkého počtu volajících v poškozených oblastech a také díky výskytu bouřky nad daným 

územím. 

Prevence proti přívalovým povodním je velmi obtížná právě proto, že mohou nastat 

téměř kdekoliv. Povodně nelze současnými prostředky efektivně předpovídat a zřejmě to 

nebude možné ani v blízké budoucnosti. 
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10.1. Opatření ke zlepšení ochrany před přívalovými dešti 

Bezprostředně po přívalových povodních byla poskytnuta pomoc obyvatelům 

postižených oblastí a zahájena příprava opatření k obnově postižených území včetně 

zabezpečení finančních zdrojů. 

Opatření v oblasti podpory vědy a výzkumu 

• Podpora základního a aplikovaného výzkumu v oblasti meteorologie vedoucí 

k poznávání příčin a vývoje konvekčních jevů a jejich extrémních projevů, které 

umožní jejich předpovídání a zmírnění jejich dopadů. 

Opatření v oblasti povodňové prevence 

• Zvýšit technicko-bezpečnostní dohled na VD Hustopeče nad Bečvou. Připravit pro 

vlastníky VD metodický pokyn k provádění prohlídek a pokyny pro jejich činnosti 

během povodně. Směřovat prohlídky na zjišťování stavu malých vodních děl. 

Opatření v oblasti hlásné a předpovědní povodňové služby 

• Úprava systému předpovědní a hlásné služby, aby přinášel co nejvíce informací 

i v případě lokálních povodní zasahující nesledované vodní toky, 

• věnovat více pozornosti předávání prvotní informace povodňovému orgánu. Včasné 

podání informace o vzniku povodně je zásadní a důležité, 

• důsledně vykonávat hlídkovou a hlásnou povodňovou službu. 

Opatření v oblasti zvládání povodňových situací 

• Zahrnut specifika přívalových povodní do povodňového plánu, s cílem zabezpečit 

správnou reakci povodňových orgánů a obyvatelstva při nebezpečí a vzniku povodní 

tohoto typu.  

• z důvodů výpadků v sítích mobilních operátorů i výpadkům digitální radiokomunikační 

sítě Pegas je potřeba mít připravené záložní způsoby komunikace, 

• zajistit vybavenost hasičů i některých dalších základních složek IZS potřebnými 

technickými a materiálovými prostředky, 

• odstranit náletové dřeviny a vzrostlé stromy v toku, případně další dřeviny ohrožující 

průtočný profil. 
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11.  Závěr 

Předmětem bakalářské práce byla analýza povodňové situace, která dne 24. 6. 2009 

zasáhla městys Hustopeče nad Bečvou. Výsledkem je zhodnocení postupu složek IZS a úřadu 

městyse a navržení opatření ke zlepšení povodňové ochrany. Součástí práce bylo také 

ohlédnutí za povodněmi v minulých letech. 

Teoretická část práce se zabývám vysvětlením pojmu povodeň a základním rozdělením 

povodní. Zmíněné jsou i stupně povodňové aktivity. Dále je zde charakteristika opatření při 

povodni, kde jsou popsány pojmy varování, evakuace a záchranné a likvidační práce. 

Bakalářská práce obsahuje také charakteristiku městyse Hustopeče nad Bečvou. Neméně 

důležitý je i význam povodňové komise a její úlohy při povodních spolu s opatřeními ochrany 

před povodněmi. 

Praktická část obsahuje okrajový popis povodní v letech 1952 a 1997 a popis samotné 

povodně ze dne 24. 6. 2009, která se skládá ze čtyř hlavních kapitol. Kapitola 

„Meteorologická a hydrologická situace“ obsahuje příčiny vzniku přívalových dešťů a mapu 

rozložení spadlých srážek. Další kapitoly obsahují časový průběh povodně, způsob varování, 

evakuaci a činnosti složek IZS.   

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit průběh povodně a činnost složek 

IZS, na základě těchto informací navrhnout opatřená, která budou vést ke zlepšení 

připravenosti na povodně takového typu a způsobu jejich řešení. 

Povodeň 2009 ukázala, že činnost Integrovaného záchranného systému je na dobré 

úrovni, avšak nachází se zde prostor pro další zlepšování.  

Povodně v našem světě vždy existovaly a je třeba s nimi počítat i v budoucnu. Z každé 

povodňové situace je proto nutno se ponaučit a rozšiřovat si dosavadní poznatky jak se před 

škodlivými účinky těchto pohrom chránit a jak by se jimi způsobené škody daly zmírnit. 
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tabulka 6 - použité zkratky 

Zkratka Význam 
IZS Integrovaný záchranný systém 

HZS Hasičský záchranný sbor 

AČR Armáda České republiky 

JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

ORP Obec s rozšířenou působností 

MU Mimořádná událost 

VD Vodní dílo 

OPIS Operační a informační středisko 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

PM Povodí Moravy 

SME Severomoravská energetika 

ZVHS Zemědělská vodohospodářská správa 

ÚO Územní odbor 

RPP Regionální předpovědní pracoviště 

ČRS MO Český rybářský svaz - místní organizace 

ZÚ Záchranný útvar 
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