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PPOOVVOODDŇŇOOVVÝÝ  PPLLÁÁNN  

OOBBCCEE  KKŘŘEENNOOVVIICCEE  
 

 
 
 
Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. 
   Tovární ulice 785 
   Dolní Bousov, 294 04 
 
 
 
V ………………………. Dne ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povodňový plán je zpracován v souladu  
s § 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  

odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2931 a odpovídá metodickému 
pokynu (2009) pro tvorbu digitálních povodňových plánů ministerstva Životního prostředí ČR. 
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Schválení povodňového plánu: 
Jaromír Konečný, DiS., starosta obce 
 
 
V ………………………. Dne ………………………. 
 
 
 

Razítko a podpis 
 
 
 
 
Souhlasné stanovisko správce toku: 

Správce toku Jednací číslo Datum vydání 

Povodí Moravy, státní podnik PM36518/2015-219/Ju 18.8.2015 

 
 
 
 
Zpracování odborného stanoviska správce toku v souladu s § 78, odst. 3, písm. b) a § 83, písm. a) 
zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

 
 
 
Nadřízený povodňový orgán:   
Obec s rozšířenou působností Slavkov u Brna 
 
Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán: 
 
 
 
V ………………………. Dne ………………………. 
 
 
 

Razítko a podpis 
 

Potvrzení souladu věcné a grafické části povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností 
§71, odst. 7 a § 79, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon). 
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8. DOKUMENTY............................................................................................................................................ 45 

Aktualizační list  

P. č. Strana 
Druh změny textu 

(upřesnění, rozšíření, zrušení) 
Datum 
změny 

Provedl / 
podpis 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 
Prověření aktuálnosti a samotná aktualizace povodňového plánu se provádí každoročně zpravidla 
před obdobím jarního tání. 1 

  

                                                           
1
 § 71, odst. 6 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
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Související právní předpisy  
Typ předpisu Číslo předpisu Název předpisu 

zákon 254/2001Sb. 
o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon) 
v platném znění 

zákon 105/1991 Sb. 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České republiky, ve znění poz. př. 

zákon 129/2000 Sb. o krajích, ve znění poz. př. 

zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění poz. př. 

zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění poz. př. 

zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění poz. př. 

zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

zákon 240/2000 Sb. 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

zákon 239/2000 Sb. 
o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů 

zákon 219/1999 Sb. o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších přepisů 

zákon 12/2002 Sb. 

o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo 
jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., 
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, 
(zákon o státní pomoci při obnově území) 

nařízení vlády 399/2002 Sb. kterým se provádí zákon č. 12/2002 

nařízení vlády 462/2000 Sb. 
k provedení § 27 odstavec 8 a § 28 odst. 5 zák. 
č. 240/2000Sb. 

vyhláška 178/2012 Sb. 
kterou se stanoví seznam významných vodních toků 
a způsob provádění činností souvisejících se správou 
vodních toků, v platném znění 

vyhláška 255/2010 Sb. o TBD nad vodními díly 

vyhláška 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů VD 

vyhláška 236/2002 Sb. 
o způsobu a rozsahu zpracování návrhu stanovování 
záplavových území 

vyhláška 393/2010 Sb. o oblastech povodí 

vyhláška 367/2005 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla 

vyhláška 500/2006 Sb. 
o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti 

vyhláška 186/2002Sb. 

kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném 
odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k 
zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní 
nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené 
krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto 
přehledu 

vyhláška 270/1998 Sb. osvobození od poplatků při obnově území 

Metodický pokyn 
MŽP 

12/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 

Metodický pokyn 
MŽP 

duben 1999/č.4 Posuzování bezpečnosti přehrad za povodní 
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Metodický pokyn 
MŽP 

červenec 
2000/č.7 

Stanovení zvláštních účinků za povodní a jejich začlenění do 
povodňových plánů 

Metodický pokyn 
MŽP 

červenec 
2001/č.7 

Navrhování, výstavba a provoz suchých nádrží 

Metodický pokyn 
MŽP 

září 2005/č.15 
Zpracování plánu ochrany území pod VD před zvláštní 
povodní 

Metodický pokyn 
Mze 

květen 2003/č.2 
Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích 
malých vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních 
změnách, opravách a provozu 

Metodický pokyn 
Mze 

květen 2003/č.2 
Provádění technicko-bezpečnostního dohledu na hrázích 
malých vod. nádrží IV. Kategorie 

Metodický pokyn 
MŽP 

říjen 1998/č. 5 
Zabezpečení TBD dohledu na hrázích malých vodních nádrží 
IV. Kategorie 

Metodický pokyn 
MŽP 

říjen 1998/č. 5 Vegetace na nízkých sypaných hrázích 

Metodický pokyn 
MŽP 

 
ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků 
ve vodních tocích 

Metodický pokyn 
Mze 

květen  
2003/č. 2 

k provádění vodoprávního dozoru vodoprávních úřadů 
ve věcech v působnosti Mze 

Metodický pokyn 
MV 

PO 4537/IZS-
2001 

kterým se stanoví některé podrobnosti a doporučení 
k metodice práce, přípravě členů a místům zasedání 
krizového štábu kraje, okresu a obce 

 

Typ předpisu Číslo předpisu Název předpisu 

TNV 752102 Úpravy potoků 

TNV 752103 Úpravy řek 

ČSN 752106 Hrazení bystřin a strží 

ČSN 752120 Kilometráž vodních toků a nádrží 

ČSN 752130 
Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními 
komunikacemi a vedením 

TNV 752131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích 

TNV 752303 Jezy a stupně 

TNV 752321 Rybí přechody 

ČSN 752401 Vodní nádrže a zdrže 

ČSN 752410 Malé vodní nádrže 

ČSN 752410 Malé vodní nádrže - 1. změna 

TNV 752415 Suché nádrže 

TNV 752910 Manipulační řády vodohospodář. děl na vodních tocích 

ČSN 752911 Vodní značky 

TNV 752925 Provoz a údržba vodních toků 

TNV 752931 Povodňové plány 

TNV 752932 Navrhování záplavových území 

TNV 752935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni 

ČSN 753102 Odkaliště 
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1. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

1.1. Popis území 

 

Obec Křenovice leží v Jihomoravském kraji, okres Vyškov, 3 km jihozápadně od ORP Slavkova u Brna 
na březích potoka Rakovce, zčásti na rovině, dílem na stráni, v průměrné nadmořské výšce 216 m n. m.   v 
katastru o rozloze 8,8 km2. První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1305. Žije zde zhruba 1900 
obyvatel. Kříží se tu dvě železniční tratě, Brno–Přerov (horní nádraží) a Vlárská dráha (dolní nádraží). 

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným 
ohrožením obce zvláštní povodní. 

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál 
  a Mapy. cz. 2 

Výškopisné a polohopisné údaje jsou uvedeny v absolutním výškovém systému Balt po vyrovnání, 
Bpv. 

1.2. Mapa toků  

  

                                                           
2
 http://voda.gov.cz/portal/ a http://www.mapy.cz 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Brno%E2%80%93P%C5%99erov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1rsk%C3%A1_dr%C3%A1ha
http://voda.gov.cz/portal/
http://www.mapy.cz/
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1.3. Mapa toků a vodních děl 
 

 
Legenda:  
 Hranice k. ú. Křenovice 
 Povodí Moravy, státní podnik 

1.4. Vodní toky a jejich správci 
Identifikátor 

toku 
Správce Název ČHP Č. 

10100117 Povodí Moravy, s. p.  Rakovec 4-15-03-0670 1 

10206471 Povodí Moravy, s. p. bezejmenný 4-15-03-810 2 

10207144 Povodí Moravy, s. p. bezejmenný 4-15-03-810 3 

 

  

1 2 

3 
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1.5. Vodní díla a jejich správci 

Na katastrálním území obce Křenovice se nachází vodní díla, která obec ani její části bezprostředně 
neohrožují, ale mohou nepatrně zvýšit riziko zvláštních povodní. 

Název (popis) 
vodního díla, 
umístění, GPS 

Vlastník, 
provozovatel, 

spojení 
Umístění vodního díla 

Koupaliště 
49°9'5.424"N, 

16°49'33.142"E 

Obec Křenovice, 
Školní 535, 68352 

Křenovice 

 

Poldr 
(ve výstavbě) 
49°9'1.420"N, 

16°49'43.107"E 
 

Revitalizace VT 
Mlýnský náhon 
49°9'2.397"N, 

16°49'39.640"E 

Obec Křenovice, 
Školní 535, 68352 

Křenovice 
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Jez Křenovice 
49°8'21.274"N, 
16°49'59.068"E 

Povodí Moravy, 
s.p. 

 

 

1.6. Nadřízený vodoprávní úřad 
SÍDLO: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA, PALACKÉHO NÁM. 65, 684 01 SLAVKOV U BRNA, TEL: 544 121 111 
ORGANIZAČNÍ INFORMACE: Spojení na Odbor životního prostředí 

Jméno a příjmení Funkce Spojení 

Ing. Andrea Večerková, PhD. 
vedoucí odboru životního 

prostředí 
Tel: 544 121 164 
e-mail: andrea.vecerkova@meuslavkov.cz 

Ing. Monika Kudlová vodoprávní úřad 
Tel: 544 121 107 
e-mail: monika.kudlova@meuslavkov.cz 

 
  

mailto:andrea.vecerkova@meuslavkov.cz
mailto:monika.kudlova@meuslavkov.cz
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1.7. Historické zkušenosti s povodněmi  

Z minulosti jsou známé a částečně zdokumentované povodňové události ze 40. a 70. let 20. Století – 
v té době tok nebyl ještě regulován a usměrněn jezovým objektem a došlo k rozsáhlému rozlivu mimo 
koryto vlivem dlouhodobé intenzivní srážkové činnosti. 

V novodobé historii byla voda nejvýše v roce 2006, kdy došlo opět k přirozené povodni. Také díky 
efektivní manipulaci na jezu a svižnému odtoku mimo zastavěné území nedošlo k výrazným rozlivům toku 
mimo koryto. Tehdy bylo dosaženo prvního stupně povodňové aktivity. 

 

 

  

Historická fotografie povodeň roku cca 1975 
– jarní záplavy u splavu na mlýnský náhon 

Historická fotografie povodeň Křenovice jaro 
1940 

2. června 2006 
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1.8. Nejbližší srážkoměrné a hladinoměrné stanice 

Obecní srážkoměr Hrušky, Velešovice 
Adresa: http://www.povodnovyportal.cz/  
→ Kategorie MONITORING → výběr HRUŠKY (Velešovice) z rozvinovacího seznamu 
Přímý link: http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/305 
https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/315 

 
ČHMÚ:  Brno - Tuřany 
Adresa: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php 
→ Jihomoravský kraj (vyhledat) → Brno - Tuřany 
Přímý link: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307463&x=13 
 

Obecní Hladinoměr Velešovice 
Adresa: http://www.povodnovyportal.cz/  
→ Kategorie MONITORING → výběr Velešovice z rozvinovacího seznamu 
Přímý link: https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/312 
 

1.9. Hlásné profily 

Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle 
významu rozdělují do tří kategorií: 

 Základní hlásné profily - kategorie A - jsou profily na významných vodních tocích, které jsou 
nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní nebo regionální úrovni. Mezi 
hlásné profily kategorie A jsou začleněny také profily přehradních nádrží ovlivňujících povodňový 
režim a profily na hraničních vodních tocích vyplývající z mezinárodních závazků ČR. Hlásné profily 
kategorie A zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo správců povodí. 

 Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení 
opatření k ochraně před povodněmi na krajské úrovni. Hlásné profily kategorie B doplňují profily 
kategorie A tak, aby byla relativně rovnoměrně pokryta říční síť významných vodních toků. Hlásné 
profily kategorie B zřizují krajské úřady. Přitom mohou po dohodě využít profilů s vodoměrnou 
stanicí provozovanou ČHMÚ nebo správcem povodí, které nejsou zařazeny v kategorii A, případně 
vodoměrné stanice jiných správců. 

 Pomocné hlásné profily – kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které se využívají 
pouze na místní úrovni a nejsou centrálně evidované. Hlásné profily kategorie C zřizují a provozují 
obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.3 

Před každým sledováním nebo odečítáním vodního stavu na hlásných profilech je nutno se 
přesvědčit, že výška hladiny vody v místě vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, ledovou 
zácpou a podobně a tuto podle možnosti odstranit. 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:  

Hlásný profil Poznámka 

Pomocný hlásný profil kategorie C – tok Rakovec: jez Křenovice  

 
  

                                                           
3
 Metodický pokyn Odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011). 

http://www.povodnovyportal.cz/
http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/305
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307463&x=13
http://www.povodnovyportal.cz/
https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/312
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Pomocný hlásný profil kategorie C – tok Rakovec: jez Křenovice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 cm Pozn. 

SPA 1 210 Hrana stavidel 

SPA 2 280  

SPA 3 320  
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1.10. Rozsah ohrožení 

Z hlediska povodní je nejvíce ohrožující pro obec Křenovice povodeň přirozená na toku Rakovec 
způsobená buď dlouhotrvajícími, nebo přívalovými velmi intenzivními srážkami v jeho povodí nebo jarním 
táním doprovázeným srážkovou činností.  

Na toku Rakovec dále mohou vznikat (a v minulosti se tak již stalo) ledové jevy – ledové kry jsou 
splavovány po toku a zpravidla v období tání se koncentrují v oblasti stavidel, kde nemohou volně odtékat – 
v důsledku toho může dojít k jejich hromadění a následnému omezení odtoku v lokalitě a třeba 
i k následnému rozlivu toku mimo koryto.  

Dále mohou být pro obec ohrožující i bleskové povodně způsobené intenzivní srážkovou činností na 
hospodářských plochách východně nebo západně obce. Do obce se svažující terén v případě splachů 
koncentruje vody v bezejmenných vodotečích nebo odvodňovacích kanálech podél komunikací. 

1.11. Kritická místa 

Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou 
průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové 
kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.  

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové 
situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti 
v bezprostřední blízkosti břehů apod. 

Nejdůležitějším určujícím prvkem a zároveň nejvíce kritickým prvkem na toku Rakovec v obci je těleso 
jezu (km 1,534). Dle manipulačního řádu manipulaci provádí a je za ní zodpovědný provozovatel – obec 
Křenovice. Hladina stálého nadržení je udržována na kótě 201,10 m n. m. Při běžném provozu není se 
stavidly manipulováno a jsou zahrazena. K vyhrazení levého stavidla dochází v případě, že hladina vody 
v nadjezí se nachází na kótě 201,80 m n. m. (70 cm nad horní hranou spuštěných stavidel), čemuž odpovídá 
průtok 6,50 m3/s. Při zcela vyhrazeném levém stavidle a hladině v nadjezí na kótě 201,80 m n. m. protéká 
jezovou konstrukcí cca 27 m3/s. Je-li levé stavidlo vyhrazeno a dochází ke stálému navyšování průtoku, pak 
hladina stoupá neovladatelně. Pravé stavidlo jeřábu je možné vyhradit pouze jeřábem. Při Q100 vzdouvá jez 
hladinu v nadjezí o 20 cm, v tomto případě je tedy nutné (pokud bude docházet k vybřežení v inundanci) 
snížit terén na levém břehu nad jezem tak, aby množství obtékající jez na levém břehu bylo co největší 
(jez bude méně vzdouvat hladinu v nadjezí).  

Jez je kritickým místem z důvodu rizika zadržování a hromadění splavovaných předmětů a následným 
omezením průtočné kapacity nebo znesnadněním manipulace. Předpokladem zvládnutí povodňové situace 
a minimalizace negativních dopadů povodně v obci Křenovice je včasná a efektivní manipulace dle 
manipulačního řádu. 

Další kritická místa, kde je nutné monitorovat situaci v případě nastání I. stupně povodňové aktivity 
příp. vyhlášení II. a III. SPA jsou:  

 Poldr mezi korytem Rakovce a Mlýnského náhonu,  

 Mlýnský náhon a soutok s Rakovcem – mosty a propustky na toku; riziko zpětného vzdmutí Rakovce 
a následného rozlivu (v blízkosti se nacházejí ohrožené objekty skladující materiál pro chemickou výrobu),  

 vodoteče podtékající železniční trať a ulici Havlíčkova – propustky (riziko zadržování splavenin, omezení průtočné 
kapacity a následných lokálních rozlivů směrem k sídlům a na komunikace),  

 propustky pod železniční tratí a ul. Palackého (až k poldru) – zde jsou koncentrovány splachy ze strání východně 
od obce (opět hrozí zadržování splavenin v propustcích, omezení průtočné kapacity a následné lokálních rozlivů 
směrem komunikace, směrem k provozním podnikům a k sídlům),   

 přemostění Rakovce (v případě Q100+): most u koupaliště, silniční most na ulici Havlíčkova, silniční most na ulici 
Václavská, lávka u hřiště. 
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Mapa kritických míst 

Soutok Mlýnského 
náhonu s Rakovcem 

Jez Křenovice 

Poldr 

Most u koupaliště 

Most Havlíčkova 

Most Václavská 

Lávka u hřiště 

Propustek, most, zatrubnění, 
přemostění apod. 

Směry svahových splachů, 
splachové trasy 
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1.12. Mapa záplavového území Q 100 pro k. ú. Křenovice 
Vodní tok Rakovec 
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1.13. Ohrožené objekty 

Ohrožené objekty jsou umístěné v záplavovém území a v případě vzniku povodně představují 
nebezpečí pro průtočnost koryta a další objekty v záplavovém území. Na k. ú. obce jsou od toku Rakovec 
ohroženy záplavovou vlnou tyto nemovitosti: 

Č.p./č.ev., 
parc. č. 

Vlastník 
nemovitosti 

Kontaktní údaje 
Poznámka 

(jiné trvalé bydliště, Počet osob se sníženou 
pohyblivostí atd.) 

č. p. 606 Drápal Pavel   

č. p. 426 
Weidingerová 

Helena Ing. 
  

č. p. 381 Bednář Radek   

č. p. 513 

Havránek Josef Ing. 

Havránková 

Ludmila 

  

č.p. 439 Pospíšilová Pavlína  
Dunická 3145/8, Záběhlice, 14100 

Praha 4 

č. p. 258 
Gross Martin a 

Grossová Jitka 
  

č. p. 245 Procházka Marek   

č. p. 417 
Chudárek Lubomír 

Chudárek Ondřej 
 

 
Zlatá Hora 1363, 68401 Slavkov u Brna 

č. p. 296 Kalvoda Libor  č.p. 225, 68301 Velešovice 

č. p. 357 Břeň Pavel   

č. p. 360 Duša Rostislav  Široká 377, 68352 Křenovice 

č. p. 90 
Marušincová 

Dagmar 
  

č. p. 91 
Přikryl Jindřich a 

Přikrylová Božena 
 

Zatopení sklepů, přízemí domů a 
dvorů na výšku max. cca 50 cm 
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č. p. 189 
Přikryl Jindřich a 

Přikrylová Božena 
 

Zatopení sklepů, přízemí domů a 
dvorů na výšku max. cca 50 cm 

č. p. 92 

Maděra Petr a 

Maděrová 

Stanislava 

 
Zatopení sklepů, přízemí domů a 
dvorů na výšku max. cca 50 cm 

č. p. 143 Pešková Marie  
Zatopení sklepů, přízemí domů a 
dvorů na výšku max. cca 50 cm 

č. p. 94 

Hurdová Miroslava 

Kučerová 

Miroslava 

 
Zatopení sklepů, přízemí domů a 
dvorů na výšku max. cca 50 cm  

bez č. p.  

parc.č. 

951/2 

Hodonská Zdeňka  č. p. 57, 68352 Hrušky 

bez č.p. 

965/1/2/3 
KORCHEM s.r.o.,  č. p. 703, 66456 Blučin 

č. p. 643 
Jakubčíková Lucie 

Ing. 
  

č. p. 298  
Husák Miloslav 

Rosí Ivana 
  

č. p. 310 Vyoral Jiří   

č. p. 1 Horáček Vladimír  
Zatopení sklepů, garáží pod úrovní 

terénu a dvorů na výšku max. cca 50 
cm. 

č. p. 2 Podveská Božena  
Zatopení sklepů, garáží pod úrovní 

terénu a dvorů na výšku max. cca 50 
cm. 

č. p. 3 Misák Jaroslav,  
Zatopení sklepů, garáží pod úrovní 

terénu a dvorů na výšku max. cca 50 
cm. 

č. p. 4 Jelínková Hana Ing.  
Zatopení sklepů, garáží pod úrovní 

terénu a dvorů na výšku max. cca 50 
cm. 

č. p. 5 
Varta Pavel a 

Vartová Milada 
 

Zatopení sklepů, garáží pod úrovní 
terénu a dvorů na výšku max. cca 50 

cm. 

č. p. 82 
Ryšťák Vlastimil a 

Ryšťáková Jana 
  

č. p. 81 
Jakubčíková Lucie 

Ing., 
 

Zatopení sklepů, garáží pod úrovní 
terénu a dvorů na výšku max. cca 50 

cm. 
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č. p. 80 
Drápal Stanislav 

Ing., 
 

Zatopení sklepů, garáží pod úrovní 
terénu a dvorů na výšku max. cca 50 

cm. 

č. p. 79 Straková Marcela  
Zatopení sklepů, garáží pod úrovní 

terénu a dvorů na výšku max. cca 50 
cm. 

č. p. 78 
Fuksa Josef a 

Fuksová Vanda 
 

Zatopení sklepů, garáží pod úrovní 
terénu a dvorů na výšku max. cca 50 

cm. 

č. p. 56 
Florián Milan a 

Floriánová Ludmila 
 

Zatopení sklepů, garáží pod úrovní 
terénu a dvorů na výšku max. cca 50 

cm. 

č. p. 77 
Obhlídal Pavel a 

Obhlídalová Iveta 
 

Zatopení sklepů, garáží pod úrovní 
terénu a dvorů na výšku max. cca 50 

cm. 

č. p. 177 Obhlídal Jaromír  
Zatopení sklepů, garáží pod úrovní 

terénu a dvorů na výšku max. cca 50 
cm. 

č. p. 76 Rotreklová Daniela  
Zatopení sklepů, garáží pod úrovní 

terénu a dvorů na výšku max. cca 50 
cm. 

č. p. 488 Hošek Milan  
Zatopení sklepů, garáží pod úrovní 

terénu a dvorů na výšku max. cca 50 
cm. 

č. p. 75 Dočekalová Pavla  
Zatopení sklepů, garáží pod úrovní 

terénu a dvorů na výšku max. cca 50 
cm. 

č. p. 133 
Dočekalová Věra a 

Dočekal Pavel 
 

Zatopení sklepů, garáží pod úrovní 
terénu a dvorů na výšku max. cca 50 

cm. 

č. p. 74 Palínek Lukáš  
Zatopení sklepů, garáží pod úrovní 

terénu a dvorů na výšku max. cca 50 
cm. 

č. p. 73 Šlimar Radek   

č. p. 223 

Čemerka Miroslav 

a Čemerková 

Marie 

  

č. p. 502 Kovaříková Marie,   

č. p. 168 Floriánová Alena   

č. p. 157 

Jantošovič Karel a 

Jantošovičová 

Anna 
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č. p. 352 

Jašková Petra 

Kubelková Dagmar 

Vlčková Renata 

  

č. p. 531 

Švanda Zdeněk a 

Švandová 

Drahomíra 

  

č. p. 400 Mazlová Dana   

č. p. 22 Dvorská Jitka   

č. p. 540 
Střítecký Josef a 

Střítecká Anna 
  

č. p. 21 Rérych Jan  
Zatopení sklepů a dvorů na výšku max. 

cca 50 cm. 

č. p. 20 
Křička Miloš a 

Křičková Zdeňka 
 

Zatopení sklepů a dvorů na výšku max. 
cca 50 cm. 

č. p. 181 
Stříž Milan 

Střížová Yvona 
 

Zatopení sklepů a dvorů na výšku max. 
cca 50 cm. 

č. p. 19  
Bělohoubková 

Ludmila 
 

Zatopení sklepů a dvorů na výšku max. 
cca 50 cm. 

č. p. 694 
Šťastná Bohdana 

Ing. 
 

Bednaříkova 2186/3, Líšeň, 62800 
Brno 

č. p. 18   
Zatopení sklepů a dvorů na výšku max. 

cca 50 cm. 

č. p. 17 Julínková Růžena   

č. p. 61 Spáčil Eduard  Široká 424, 68352 Křenovice 

č. p. 104 Hák Zdeněk   

č. p. 109 Bína Luboš   

č. p. 13 Rychterová Jiřina    
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č. p. 155 Ohnisko Ladislav   

č. p. 14 
Rolák Rostislav a 

Roláková Eva 
  

č. p. 437 
Mrázková Veronika 

Bc. 
  

č. p. 402 
Musilová Hana 

Navrátilová Milena 
 

Leitnerova 679/6, Staré Brno, 60200 
Brno 

č. p. 15 Funková Zlata   

č. p. 16 Mazel Josef   

č. p. 87 
Blažek Slavoj a 

Blažková Marta 
  

č. p. 542 Konečný Lubomír   

č. p. 619 

Štefan Oldřich 

Štefanová Anna 

Ing. 

  

č. p. 462 Crhák Josef Ing.   

č. p. 489 Žampach Petr  
Zatopení sklepů a dvorů na výšku max. 

cca 50 cm. 

č. p. 397 
Marišler Čeněk a 

Marišlerová Jana 
 

Zatopení sklepů a dvorů na výšku max. 
cca 50 cm. 

č. p. 398 
Tunková Vlasta 

Ing. 
  

č. p. 458 
Sitta Jiří Ing. a 

Sittová Romana 
  

č. p. 424 
Spáčil Eduard a 

Spáčilová Ludmila 
  

č. p. 504 Bureš Jan  Stržanov 18, 59102 Žďár nad Sázavou 
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stavba na 

p.č. 839 

Rottová Jana 

MUDr. 
 

Josefy Faimonové 2246/10, Líšeň, 
62800 Brno 

č. p. 607 
Fuxa Ladislav a 

Fuxová Soňa 
  

č. p. 539 
Halas Jiří Ing. a 

Halasová Františka 
  

č. p. 686 
Zourek Michal 

Zourková Lucie, 
  

č. p. 114 Konečná Vlasta   

č. p. 677 Kazda Jiří   

č. p. 685 Janoš Tomáš  č.p. 54, 66484 Lukovany 

č. p. 639 

Zourek Michael a 

Zourková Martina 

Mgr. 

  

bez č.p. 

parc. č. 

832/2 

SPORTOVNÍ KLUB 

ŽS KŘENOVICE, 

68352 Křenovice 

  

 
  



Povodňový plán Křenovice 2015 
VOP Dolní Bousov, spol. s r. o., Tovární ul., Dolní Bousov, 294 04, www.vop-db.cz 

Stránka 23 z 45 

2. ORGANIZAČNÍ ČÁST 

Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního 
zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě 
pomoci při ochraně před povodněmi.4 

2.1. Činnosti členů povodňové komise 

Předseda povodňové komise 

 Zodpovídá za přípravu odborných školení, řídí nácvik pro zajištění připravenosti povodňové komise 
a účastníků ochrany před povodněmi a organizační a technické připravenosti podle povodňových 
plánů (§78), 

 zodpovídá za aktualizaci Povodňového plánu (§71), 
 rozhoduje o svolání povodňové komise (dále PK), řídí jednání a činnost PK, 
 podle informací o povodňové situaci organizuje, řídí a vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových 

opatření, vyhlašuje a odvolává II. a III. stupeň povodňové aktivity, 
 v případě nebezpečí z prodlení může před informováním PK provést neodkladná rozhodnutí, 
 informuje nadřízenou PK ORP Slavkov u Brna o vzniklé situaci a přijatých opatření, 
 rozhoduje o nasazení sil a prostředků, v případě potřeby vyžaduje od právnických a fyzických osob 

smluvně zajištěnou techniku, osobní a věcnou pomoc, rozhoduje o vyžádání pomoci od nadřízené 
PK ORP, řídí nasazení těchto prostředků, 

 zadává podnět k varování a informování ohroženého obyvatelstva na k. ú. obce Křenovice 
(telefonicky (SMS), osobní sdělení - spojky), 

 schvaluje informace podávané sdělovacím prostředkům, vede tiskové konference, případně 
pověřuje jejich vedením jiného člena PK (spolupracuje s médii, schvaluje obsah informací pro 
sdělovací prostředky), 

 v případě vzniku majetkové újmy obyvatelům obce vzhledem k opatření z nařízení PK předseda 
schvaluje a podepisuje potřebné doklady, 

 schvaluje a podává ke schválení nadřízenému povodňovému orgánu Zprávu o povodni (§76). 

Místopředseda povodňové komise 

V nepřítomnosti předsedy povodňové komise má stejné povinnosti a pravomoci jako předseda PK.  

 V  době mimo povodeň provádí konzultace o zajištění technické a věcné pomoci (např. zemní 
stroje, jeřáby, rypadla, dopravní technika, mobilní elektrocentrály, cisterny na vodu, evakuační 
prostory apod.), výsledky jednání se zapisují do Povodňové knihy, 

 navrhuje opatření při likvidaci nebezpečných lehce odplavitelných odpadů a materiálů v zátopových 
oblastech (ropné produkty, chemické látky apod.) a další opatření k zabezpečení ochrany před 
povodní, 

 plní další úkoly uložené předsedou PK, 
 průběžně sleduje na internetových stránkách ČHMÚ a Povodí aktuální stav srážek, prognózy a 

vývoje meteorologické a hydrologické situace, zajišťuje spolupráci se správci vodních toků a vodních 
děl, 

 aktivuje činnost hlásné a hlídkové služby, zprostředkovává jejich zprávy povodňové komisi,  
 navrhuje použití mobilních protipovodňových zábran (pytle s pískem, hrazení apod.), 
 provádí kontrolu zápisů v povodňové knize. 

 
 

                                                           
4
 §78 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
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Členové povodňové komise 

 Plní úkoly stanovené předsedou nebo místopředsedou PK, podílejí se na řízení protipovodňových 
opatření, 

 vedou přehled o osobách, technice a prostředcích obce Křenovice, právnických a podnikajících 
fyzických osob na k. ú. obce, 

 zajišťují soustředění povodňových plánů vlastníků pozemků a staveb na k. ú. obce, 
 organizují činnost hlásné a hlídkové služby a zabezpečují informace pro varování obyvatelstva, 
 vedou evidenci hlavních plyno a elektrorozvodů (v případě rychlého odpojení), 
 zajišťují a vedou evidenci o místech lékařské pomoci, 
 organizují nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou a evakuovaného obyvatelstva 

potravinami, ošacením, hygienickými a čistícími prostředky apod., 
 projednávají požadavky obyvatel na zajištění humanitární (osobní a věcné) pomoci, rozhodují o 

jejím přidělení, řídí způsob a místo ubytování evakuovaných osob,  
 zabezpečují spolupráci s humanitárními organizacemi (ČČK, ADRA, Člověk v tísni apod.),  
 spolupracují s hygienickou a veterinární správou, po konzultaci organizují likvidaci uhynulých zvířat, 
 vedou centrální evidenci škod způsobených povodní na k. ú. obce Křenovice, 
 zajišťují a organizují ostrahu majetku v zaplavených oblastech (opatření proti krádežím majetku 

evakuovaných občanů),  
 provádějí evidenční a dokumentační prací při a po povodni (foto, video), zpracovávají podklady pro 

Zprávu o povodni. 

Zapisovatel/ka 

 aktivuje pracoviště PK, 
 vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů PK,  
 svolává na pokyn předsedy členy povodňové komise a neprodleně je informuje o aktuálním stavu 

na k. ú. obce Křenovice,  
 zajišťuje a udržuje spojení se členy PK, dalšími povodňovými orgány a spolupracujícími osobami, 

vede evidenci kontaktů na všechny členy oblasti ochrany před povodněmi, 
 informuje PK ORP Slavkov u Brna o vzniklé a probíhající situaci na k.ú. obce  Křenovice , 
 na pokyn předsedy PK zajišťuje informování obyvatel o vyhlášení a odvolání II. a III. SPA, 
 plní další úkoly stanovené předsedou a dalšími členy PK, 
 zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy, vede evidenci všech dalších povodňových 

dokumentů spojených s činností PK, 
 vede přehled o postižených a evakuovaných osobách při povodni (jméno, příjmení, datum narození, 

trvalé bydliště, místo přechodného pobytu), 
 zajišťuje administrativní práce spojené s činností PK, vede celkovou agendu PK. 
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2.2. Povodňová komise obce Křenovice 

STANOVIŠTĚ PK: OBECNÍ ÚŘAD, ŠKOLNÍ 535, 683 52 KŘENOVICE 

Funkce v PK 
(Funkce na pracovišti) 

Titul, jméno a příjmení Kontaktní údaje 

Předseda (starosta) Jaromír Konečný, DiS. 
724 990 393, 544 223 129 

e-mail: oukrenovice@politavi.cz 

Místopředseda 
(místostarosta) 

Petr Maděra 
724 186 613 

e-mail: mistrostarosta@obec-krenovice.cz 

Člen Ing. Petr Zejda 724 826 630, 737 471 882 

Člen Oldřich Bartošek 606 425 763 

Člen Bc. Lukáš Zvěřina 724 915 134 

Člen Jiří Morávek 775 381 315 

Člen Jan Maula 608 001 757 

Člen Stanislav Vild 773 663 683 

Zapisovatelka Ing. Ludmila Veselá 
603 185 458 

e-mail: tajemnik@obec-krenovice.cz 

2.3. Povodňové komise sousedních obcí 

PK obce Křenovice informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí 
a povodňový orgán obce s rozšířenou působností. 

Povodňová komise obce Hrušky 

STANOVIŠTĚ PK: OÚ HRUŠKY, U ZBROJNICE 100, 696 51 HRUŠKY 

Funkce v PK 
(Funkce na pracovišti) 

Titul, jméno a příjmení Kontaktní údaje 

Předseda (starosta) Jan Kauf 725 111 467 

Místopředseda (místostarosta) Miroslav Fraňo 777 710 038 

Člen (Velitel SDH) Vít Štefan 728 770 540 

Člen Miloš Křivinka 739 056 547 

Člen Vojtěch Štefan 737 740 358 

Člen Ivan Holoubek 602 785 953 

Člen Rudolf Zavřel 607 565 336 
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Člen Martin Mixa 725 320 261 

Člen Luboš Blatný 739 336 847 

Zapisovatelka Ivana Holoubková 608 367 736 

 

2.4. Nadřízená povodňová komise ORP Slavkov u Brna 

STANOVIŠTĚ PK ORP: MĚSTSKÝ ÚŘAD, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 65, 684 01 SLAVKOV U BRNA, TEL: 544 121 111, 
FAX: 544 121 171, E-MAIL:  mesto@muslavkov.cz 

FUNKCE JMÉNO TEL. 
FAX 

E-MAIL 
MOBIL 

Starosta 
předseda PK 

Michal BOUDNÝ 544 121 100 
544 121 171 

starosta@meuslavkov.cz 
776 061 569 

Odbor ŽP 
tajemník PK 

Ing. Andrea 
VEČERKOVÁ 

544 121 164 
544 121 119 

andrea.vecerkova@meuslavkov.cz 
602 170 235 

Velitel PS HZS 
Slavkov 
člen PK 

npor. Ing. Kamil 
JABORNÍK 

950 643 100 
950 643 105 

kamil.jabornik@firebrno.cz 
607 880 668 

Tech. prov. 
Povodí Moravy 

člen PK 
Jiří NAVRÁTIL, DiS. 573 376 136 

navratil.jiri@pmo.cz 
 

602 783 507 

vedoucí 
střediska VaK 

Slavkov 
člen PK 

Valdemar  
LIFKA 

544 221 809 
544 221 809 

lifka@vakvyskov.cz 
606 729 003 

Policie ČR, ÚO 
Vyškov 

plk.Mgr. Bc. Pavel 
Kříž 

974 639 222 Vy.podatelna@pcr.cz 724 273 003 

Starosta obce 
Křenovice 

člen PK 
Jaromír KONEČNÝ 544 223 129 

544 241 160 
oukrenovice@politavi.cz 

724 990 393 

Starostka obce 
Hodějice 
člen PK 

Ing. Jiří FLORIÁN 544 220 821 
544 220 821 

ouhodejice@politavi.cz 
724 186 625 

Starosta obce 
Šaratice 
člen PK 

Karel 
KALOUDA 

544 229 222 
544 224 010 

starosta@saratice.cz 
 

725 111 494 

ANAH K&R, 
Křenovice,  

člen PK  

Bohumil  
KLANICA 

544 223 689 anahkr@volny.cz 737 287 880 

  

mailto:mesto@muslavkov.cz
mailto:starosta@meuslavkov.cz
mailto:andrea.vecerkova@meuslavkov.cz
mailto:kamil.jabornik@firebrno.cz
mailto:provozkorycany@povodi.cz
mailto:zrotal@vakvyskov.cz
mailto:oukrenovice@politavi.cz
mailto:ouhodejice@politavi.cz
mailto:starosta@saratice.cz
mailto:anahkr@volny.cz
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3.1. Důležité kontakty 
Název úřadu/organizace, 

adresa 
Oddělení, pověřená osoba, 

funkce na pracovišti 
Kontaktní údaje Poznámka 

Český 
hydrometeorologický 

ústav 
 

Pobočka Brno  
Kroftova 43  
616 67 Brno 

Ústředna tel.: 541 421 011 

fax: 541 421 019 

e-mail: 

pobocka.brno@chmi.cz 

Při 
očekávané
m vzniku 3. 
SPA nebo 
při 3. SPA 

nepřetržitá 
povodňová 
služba 24 

hod. 
V době 
mimo 

povodeň 
do 15 hod, 
max. do 19 

hod 

Jaroslav Rožnovský, RNDr., Ing., 
CSc. 

Ředitel pobočky 

Eva Soukalová, Ing., CSc. 
Vedoucí oddělení hydrologie 

tel.: 541 421 022 
e-mail: 
eva.soukalova@chmi.cz 

Mojmír Kohút, RNDr., Ph.D. 
Oddělení meteorologie a 

klimatologie 

tel.: +420 541421031 
e-mail: 
mojmir.kohut@chmi.cz 

Povodí Moravy,  
Dřevařská 11 
602 00 Brno 

Vodohospodářský dispečink 
Ing. Marek Viskot 

tel: 541 637 111  
tel: 541 637 252 
e-mail: viskot@pmo.cz 

 

Vodohospodářský dispečink 
nepřetržitá služba:  

 

tel: 541 211 737 
 

 

Závod Střední Morava 
Moravní náměstí 766 

686 11 Uherské Hradiště  

tel: 572 552 716 
fax: 572 540 808 
e-mail: 
sekretariatZSM@pmo.cz 

 

E.ON 

Poruchová služba - elektřina - 
nonstop 

800 22 55 77  

Poruchová služba -  
zemní plyn - nonstop 

1239  

RWE 
Kontaktní místo  

NZC Olympia 
U dálnice 777/0 
664 42 Modřice 

Zákaznická linka - nonstop 
840 11 33 55 
info@rwe.cz 

 

Poruchová služba -  
zemní plyn - nonstop 

1239  

Krajská veterinární správa 
pro Jihomoravský kraj 
Oddělení veterinární 

hygieny Vyškov 
Palánek 1 

682 01 Vyškov 
 

Ústředna 

tel.: 517 350 922 
fax: 517 350 527 
e-mail: 
insp.vyskov.kvsb@svscr.cz 

 

  

mailto:pobocka.brno@chmi.cz
mailto:eva.soukalova@chmi.cz
mailto:mojmir.kohut@chmi.cz
mailto:viskot@pmo.cz
mailto:sekretariatZSM@pmo.cz
mailto:info@rwe.cz
mailto:insp.vyskov.kvsb@svscr.cz
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Krajská hygienická stanice 
Jihomoravského kraje, 

Územní pracoviště Vyškov 
Masarykovo nám. 16 

682 01 Vyškov 

Ústředna tel.: 516 777 512  

MUDr. Rudolf Novák 
Vedoucí oddělení hygieny 

obecné a komunální 

tel.: 516 777 519 
e- mail: rudolf.novak@khsbrno.cz  

MUDr. Marie Hiršová 
Vedoucí oddělení 

protiepidemického 

tel.: 516 777 514 
e-mail: marie.hirsova@khsbrno.cz 

Hasičský záchranný sbor 
Jimoravského  

kraje 
Zubatého 1, 614 00 Brno 

Územní pracoviště 
 

 Stanice Slavkov u Brna 
Velitel stanice 

Jaborník Kamil, npor., Ing., 

tel: 950 643 100 
e-mail:  
kamil.jabornik@firebrno.cz 

 

 

Oblastní inspektorát ČIŽP 
pobočka Brno 

Lieberzeitova ul. 14, Brno 
Ústředna 

tel: 545 545 111 
hlášení havárií: 731 405 100 
e-mail: 
public_bn{zavináč}cizp{tečka
}cz 

 

 

Policie ČR 

Obvodní oddělení Slavkov u 
Brna 

Palackého náměstí 65, 684 01 
Slavkov u Brna 

tel: 974 639 810 
fax: 974 639 818 
e-mail: 
vy.oop.slavkov.podatelna@p
cr.cz 

 

V případě nepřítomnosti tel: 158 

 

  

http://www.firebrno.cz/modules/contacts/detail.php?id=231
mailto:kamil.jabornik@firebrno.cz
javascript:void(location.href='mai'+'lto:'+'public_bn'+'@'+'cizp'+'.'+'cz')
javascript:void(location.href='mai'+'lto:'+'public_bn'+'@'+'cizp'+'.'+'cz')
mailto:vy.oop.slavkov.podatelna@pcr.cz
mailto:vy.oop.slavkov.podatelna@pcr.cz
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3.2. Věcná pomoc 

Organizace, společnost Předmět věcné pomoci Kontaktní údaje Poznámka 

ANAH K&R, s.r.o. zemní práce, autodoprava 737 287 880 p. Klanica 

Pavel Martínek nákladní autodoprava 605 777 412  

RAKOVEC, a.s. zemědělská technika 603 492 397 Ing. Zvěřina 

Květoslav Pauřík multikára, UNC 604 402 779  

3.3. Hlídková služba 

Slouží ke sledování vývoje povodňové situace na katastrálním území dané obce, zajišťuje údaje 
důležité pro řízení a koordinaci povodňových opatření a pro varování obyvatelstva v místě očekávané 
povodně (jde především o sledování hlásných profilů, kritických míst a celkové situace na vodních tocích 
v obci). Ze všech pochůzek se provádí foto nebo video dokumentace a zjištěné informace se ihned předávají 
určené osobě povodňové komise telefonicky nebo osobně. 

Hlídková služba zahajuje svou činnost při I. SPA, nepřetržitě pracuje především při II. a III. SPA, 
střídajíc se v určených časových intervalech. Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy povodňové 
komise obce či pověřeného zástupce, kteří také zadávají náplň práce. Podnětem k zahájení činnosti jsou 
většinou informace předpovědní povodňové služby, vlastní poznatky a informace o možnosti vzniku 
povodně.  

V období mimo povodeň je hlídková služba zajišťována pracovníky obce. V období povodně ji provádí 
pověření členové povodňové komise dané obce, členové SDH, popřípadě další pověřené osoby z řad 
občanů. 5 

Pro hlídkovou službu je doporučena tato četnost provádění pozorování a sběru informací: 

 za normální situace, při výstraze ČHMÚ  1x denně, 
 při dosažení 1. SPA     2x denně, 
 při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA   4x denně, 
 při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA   nejlépe každou hodinu, příp. častěji podle 

potřeby nebo požadavku povodňového orgánu. 
 
ORGANIZACE HLÍDKOVÉ SLUŽBY: 

Odpovědná osoba/ 
organizace 

Kontaktní údaje Pozorovaná oblast Poznámka 

Petr Maděra 724 186 613 
jez k mlýnskému 

náhonu, ulice Říční po 
silniční most u Orlovny 

místostarosta, pracovník 
obce 

Oldřich Bartošek 606 425 763 
od Orlovny po jez u 
volejbalových kurtů 

člen zastupitelstva 

Jan Matula 608 001 757  člen JSDH 

Stanislav Vild 773 663 683  člen JSDH 

 

  

                                                           
5
 Zmíněno v §65, §70, §71, §73 a §78 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
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3.4. Opatření při evakuaci 

Evakuaci může nařídit kompetentní osoba, kterou je velitel zásahu při záchranných pracích, 
zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce, starosta obce s rozšířenou působností 
pro svůj správní obvod ORP a hejtman kraje pro část území svého kraje. 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE: 

Odpovědná osoba Kontaktní údaje Poznámka 
Jaromír Konečný, DiS. 724 990 393 starosta obce 

EVAKUAČNÍ MÍSTA: 

Název evakuačního 
místa 

Kontaktní údaje (na 
osobu, která má klíče 
nebo je odpovědná za 

provoz) 

Poznámka (kapacita 
lůžek/ vyvařovací 

kapacita) 
Umístění 

ZŠ Křenovice 
Mgr. Mazáč 
720 348 542 

50/50 Školní 140 

Dům dětí a mládeže 
p. Maděra 

724 186 613 
15/0 Svárovská 39 

Postup při zabezpečení obydlí 

Jestliže se předpokládá evakuace krátkodobá (několik hodin), je před opuštěním obydlí nutno 
zabezpečit jej tímto postupem: 

 vypnout všechny plynové a elektrické spotřebiče, odpojit je ze zásuvky (kromě ledničky a 
mrazničky), 

 uhasit otevřený oheň (krb, kamna, svíčky, ...), 
 vypnout topení (plynový kotel), 
 zhasnout před odchodem všechna světla, 
 vzít s sebou svá domácí zvířata, 
 uzamknout byt/kancelář, 
 ověřit, zda i ostatní v budově vědí o evakuaci, 
 opustit budovu podle únikového značení nebo podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí. 

 

Při předpokladu nebo oznámení dlouhodobé evakuace je nutno provést výše uvedená opatření a 
mimoto také vypnout hlavní uzávěr plynu a vody (v případě povodně i elektřiny) a na vchodové dveře domu 
či bytu umístit zprávu o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, na kterém budou postižení k zastižení. 

Evakuační zavazadlo 

Evakuační zavazadlo je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění 
domova, které lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den. 

V případě vyhlášení III. SPA a nutnosti evakuace obyvatel z ohrožených prostor, je nezbytné oznámit 
těmto lidem doporučený obsah evakuačního zavazadla.  
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Obsah evakuačního zavazadla: 
 jídlo a pití + nádobí - trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda, krmivo pro domácí zvíře, 

které bere postižený s sebou, hrnek nebo miska, příbor. V případě, že se jedná o obyvatele s 
individuálním dietetickým režimem, počítat s tím a vzít si dostatečné množství svých speciálních 
potravin. 

 cennosti a dokumenty - rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní pojišťovny a další 
osobní doklady, pojistné smlouvy, stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie, peníze v hotovosti, 
platební karty. 

 léky, hygiena a předměty denní potřeby - pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky, 
doporučují se i vitamíny a běžné doplňky stravy, běžné hygienické potřeby (kartáček na zuby, zubní 
pastu, sprchový gel, šampón, mýdlo, toaletní papír, ručník apod.), dále další předměty denní 
potřeby jako brýle, roztok na kontaktní čočky, papírové kapesníky aj. 

 oblečení a vybavení pro přespání - oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a 
obuv, spací pytel, karimatku, přikrývku, pláštěnku nebo deštník. 

 přístroje, nástroje a zábava - mobilní telefon s nabíječkou, přenosné rádio s nabíječkou nebo 
náhradními bateriemi, baterka-svítilna, zavírací nůž, šití, psací potřeby a dále předměty pro 
vyplnění volného času - knihy, hračky pro děti. 

3.5. Varování 

Varování probíhá formou hlášení v rozhlase. Možnost využití vzoru vyhlášení zprávy rozhlasem 
(Příloha Vzor vyhlášení II. a III. SPA formou rozhlasu). 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE: 

Odpovědná osoba Kontaktní údaje Poznámka 
Jaromír Konečný, DiS. 724 990 393 starosta obce 

  

3.6. Doporučené vybavení pracoviště povodňové komise: 
 Povodňový plán, Povodňová kniha, další povodňové dokumenty; 
 mobilní telefony, nabíječky k mobilním telefonům, pevné telefonní linky, fax; 
 počítač vybavený kancelářským softwarem a funkčním připojením na Internet; 
 tiskárna, diktafon, televizní přijímač, rádio; 
 fotoaparát s výkonným bleskem, videokamera, náhradní baterie (+ nabíječka na nabíjecí baterie); 
 nouzové osvětlení, baterky (ruční osvětlení), záložní zdroj elektrické energie (elektrocentrála); 
 dalekohled, měřící pásmo; 
 kreslící a psací prostředky, fixy či jiné psací potřeby různých barev, mapové podklady; 
 zásoba potravin, nápojů a hygienických potřeb, záložní oděvy a obuv (gumáky, pláštěnky, ručníky 

atd.), menší zásoba paliva (např. do elektrocentrály); 
 lékárnička s platnou expirací. 

3.7. Evidenční a dokumentační práce 

Záznamy v povodňové knize 6 
 Evidenční číslo, 
 přesný obsah a znění přijatých zpráv, od koho a jakým způsobem byly zprávy přijaty, kdo je přijal a 

přesné datum a čas přijetí zprávy, 
 přesný obsah a znění odeslaných zpráv, kdo je poslal, komu a jakým způsobem byly odeslány a 

přesné datum a čas odeslání zprávy, 

                                                           
6
 § 76 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
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 přesný popis příkazů, provedených opatření, dalších poznatků a záznamů, umístění záznamů na 
přenosných mediích (CD, falshdisk, kopie dokumentů apod.), 

 výsledky povodňových prohlídek,  
 podpis pověřené osoby, která provedla záznam, přijetí nebo odeslání zprávy. 

Způsob zaznamenávání zpráv 
 Telefonické zprávy se kromě zápisu do povodňové knihy mohou také nahrát na diktafon a později 

přepsat do povodňové knihy. Zápis musí obsahovat všechny náležitosti předchozího bodu (Záznamy 
v povodňové knize),  

 zprávám na CD, DVD, flash discích, paměťových kartách apod. a v tištěné formě, např. fax 
(z faxových zpráv se musí provést kopie), fotografie, mapy, kopie novinových článků apod. se přidělí 
evidenční číslo a další náležitosti předchozího bodu (Záznamy v povodňové knize). Zpráva se 
následně uloží do desek pro ukládání dokumentů. 

Zákres do pracovní mapy Povodňové komise 

V pracovní mapě by měl být uveden (zakreslen) průběh povodňové situace a s ní provedená opatření, 
včetně časových os a výjimečných situací (např. destrukce mostu, zřícení části silnice, ...). 

Označování nejvýše dosažené hladiny vody 

Pověřená osoba obce dočasně označí místo a provede fotodokumentaci nejvýše dosažené hladiny 
vody, aby mohlo posléze dojít k řádnému označení místa normovou vodní značkou (ČSN 75 2911) 
nadřízeným povodňovým orgánem nebo správcem povodí.  

Foto a video dokumentace a s tím spojený terénní průzkum 

V průběhu celé povodně je nutné, aby pověřený člen povodňové komise (případně více členů, podle 
rozsahu povodně) prováděl objektivní foto a video dokumentaci zasaženého území. Nejdůležitější je 
zdokumentování situace po jednotlivých kulminačních vlnách, kvůli objektivnímu zachycení způsobených 
škod po povodni a pro následné zpracování souhrnné Zprávy o povodni.  

Souhrnná zpráva z povodně 

Z každé povodně, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo 
byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce se zpracovává souhrnná Zpráva o povodni. 7 
Povodňová komise provádí vyhodnocení povodně, které obsahuje všechna důležitá data o povodni, 
především rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, odborný 
odhad výše povodňových škod, zákres zaplaveného území v mapě, fotografie povodně a návrh opatření na 
odstranění následků povodně. Zpráva se zpracovává do 3 měsíců po ukončení povodně. 

  

                                                           
7
 §76 odst. 2 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
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4. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY  

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Pro přirozené povodně 
jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky. v hlásných profilech 
na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody 
v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, apod.). Stupně povodňové aktivity z hlediska 
bezpečnosti vodních děl vyjadřují míru nebezpečí vzniku zvláštní povodně. Jsou vázány na mezní nebo 
kritické hodnoty sledovaných jevů nebo skutečností z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu (TBD). 8 

BDĚLOST - NASTÁVÁ - NEVYHLAŠUJE SE 

První stupeň (I) - stav bdělosti - nastává při zvýšení hladiny ve vodních tocích nad normál a při dosažení 
vodní hladiny v hlásném profilu k zelené značce. 
Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav 
nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou 
pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (vodní díla), zahajuje činnost hlásná 
a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů 
a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést 
ke vzniku zvláštní povodně. 

POHOTOVOST - VYHLAŠUJE SE 

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce/města. 

 
Druhý stupeň (II) - stav pohotovosti - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu ke žluté 
značce. 
Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také 
při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti;  
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. 

OHROŽENÍ - VYHLAŠUJE SE 

Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce/města. 

 
Třetí stupeň (III) - stav ohrožení - vyhlašuje se při dosažení vodní hladiny v hlásném profilu k červené značce   
Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; 
vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska 
jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací práce a podle 
potřeby záchranné práce nebo evakuace. 

                                                           
8
 § 70 zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a metodický pokyn Odboru ochrany vod 

ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011). 
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4.1. První stupeň povodňové aktivity 
Na katastrálním území obce Křenovice nastává první stupeň povodňové aktivity v těchto případech: 

 Přijetí předpovědní výstražné informace ČHMÚ (všeobecné výstrahy) – Dešťové srážky a Povodně, 

 Přijetí předpovědní výstražné informace od nadřízené ORP nebo Operačního střediska HZS Jihomoravského 
kraje, 

 Zvýšení hladiny (průtoku) toku Rakovec nad normál - dosažení limitních hodnot vodní hladiny 
(k zelené značce) na hlásném profilu kategorie C – tok Rakovec: jez Křenovice, 

 Dle manipulačního řádu jezu nastává I. SPA při vzestupu úrovně hladiny  na kótu 201,80 m n. m. (70 cm nad 
přelivovou hranou zahrazených stavidel) 

Nastane-li 1. SPA nepodceňujte tuto situaci ani při slunečném počasí a zapojte do činnosti hlásnou a hlídkovou službu 
k naplnění činností vymezených níže. 

Č. Úkol/Opatření Zodpovídá 

Nastane-li 1. SPA obdržením všeobecné výstrahy, nepodceňujte tuto situaci ani při slunečném počasí a 
zapojte do činnosti hlásnou a hlídkovou službu 

1.  

Svolat část povodňové komise – posoudit vzniklou situaci. 
Navázat spojení s PK ORP Slavkov u Brna  - informovat se o povodňové situaci na 
území ORP (vodní stavy a prognózy vývoje povodňových stavů). Informovat PK ORP 
Slavkov u Brna o zjištěných povodňových informacích na k. ú. obce Křenovice. 
Informovat PK obce Hrušky (obec po toku níže) o povodňové situaci a stavu na k. ú. 
obce Křenovice. 

předseda PK, 
zapisovatelka 

2.  

Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby - průběžné sledování výšky vodní hladiny 
toku Rakovec, Mlýnského náhonu a drobných toků (příp. kontrola stavu na 
komunikacích, kde hrozí svahové splachy). Pro sledování stavu hladin využít hlásné 
profily:  

 Pomocný hlásný profil kategorie C – tok Rakovec: jez Křenovice 
 

 (Pozn. - dochází ke stavu, kdy může dojít k ohrožení velkou vodou, ovšem také 
nemusí, velmi záleží na vývoji počasí, například delší dobu prší (rychlé odtávání 
sněhu) půda je již dešťovými srážkami nasycena a voda se dále nevsakuje (nebo půda 
je promrzlá), kanalizace na dešťovou vodu je přeplněna voda teče po komunikacích, 
atd.). 

hlásná a 

hlídková 

služba 

posílená 

určenými 

členy PK 

3.  

Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí. 
Získávat informace od nadřízené PK ORP Slavkov u Brna a správce toku 
(vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p.). 
Průběžně sledovat prognózu vývoje a stavu počasí pomocí Českého 
hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo získávat informace od pobočky 
ČHMÚ Brno (viz důležitá spojení). 

povodňová 
komise 

4.  

Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů: 

 Obecní srážkoměr Hrušky, Velešovice 
http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/305 

 ČHMÚ:  Brno - Tuřany 
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307463&x=13 

 Obecní Hladinoměr Velešovice 
https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/312 

povodňová 
komise 

5.  
Provést povodňovou prohlídku (kritická místa, důraz na předměty v těsné blízkosti 
břehové hrany drobných vodních toků - složené dříví, popelnice, stavební materiál, 
atd. nebezpečí zanesení průtočných profilů). 

povodňová 
komise 

  

http://www.chmi.cz/
http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/305
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307463&x=13
https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/312
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6.  

Provést kontrolu všech mostů ve všech propustků na Mlýnském náhonu a drobných 
vodních tocích. 
Kontrola splachových tras. 
Provést kontrolu lokality soutoku Rakovce a Mlýnského náhonu. 
Kontrola oblasti v blízkosti poldru. 
(viz mapa kritických míst)  
 
Tyto činnost opakovat podle aktuální situace 

hlásná a 

hlídková 

služba 

posílená 

určenými 

členy PK 

7.  
Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení 
s právnickými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál. 
Připravit nástroje určené pro manipulaci na jezu Křenovice. 

povodňová 

komise 

8.  
Při zvyšující se hladině Rakovce, zhoršující se tendenci počasí zahájit manipulaci 
na jezu Křenovice dle manipulačního řádu: vyhrazení levého stavidla dochází 
v případě, že hladina vody v nadjezí se nachází na kótě 201,80 m n. m. 

povodňová 

komise 

9.  
Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, 
kontrola základních zdravotnických pomůcek. 

určení členové 

PK 

10.  
Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, 
bidla, háky atd.). Zprovoznit svítilny. 

určení členové 

PK 

11.  
Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet 
náhradní zdroje elektrické energie. 

určení členové 

PK 

12.  Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy. zapisovatelka 
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4.2. Druhý stupeň povodňové aktivity 
Na katastrálním území obce Křenovice existuje riziko druhého stupně povodňové aktivity v těchto případech: 

 Zvýšení hladiny (průtoku) toku Rakovec - dosažení limitních hodnot vodní hladiny (ke žluté značce) 
na hlásném profilu kategorie C – tok Rakovec: jez Křenovice, 

 Hrozící rozliv mimo vodní tok v oblastech kde může dojít k ohrožení zdraví nebo majetku, 

 Vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity v rámci správního obvodu ORP Slavkov u Brna, 

 Vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity v rámci správního obvodu Jihomoravského kraje, 

 Vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity v rámci České Republiky. 

 Dle manipulačního řádu jezu se II. SPA vyhlašuje při vzestupu úrovně hladiny na kótu 201,80 m n. m. 
(70 cm nad přelivovou hranou pravého zahrazeného stavidla) 

Č. Úkol/Opatření Zodpovídá 

1.  
Svolat celou PK. 
Prověřit telefonické spojení s PK ORP Slavkov u Brna PK obce Hrušky - informovat je 
o situaci na k. ú. obce Křenovice. 

Předseda PK, 
zapisovatelka 

2.  

Zjistit aktuální stav a vývoj povodňové situace od nadřízené PK ORP Slavkov u Brna, 
správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p.) a pomocí Českého 
hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo přímo od pobočky ČHMÚ Brno 
(viz důležitá spojení ). 
Sledovat aktuální stav a vývoj povodňové situace z hromadných sdělovacích 
prostředků, sledovat informace o předpovědi počasí. 
 
Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů: 

 Obecní srážkoměr Hrušky, Velešovice 
http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/305 

 ČHMÚ:  Brno - Tuřany 
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307463&x=13 

 Obecní Hladinoměr Velešovice 
https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/312 

povodňová 
komise 

3.  

Na základě prověřených zpráv vyhlásit II. stupeň povodňové aktivity, vyhlásit 
upozornění o zvyšující se tendenci hladiny a o možnosti evakuace při dalším 
zvyšování hladiny. (příloha Stav pohotovosti - vyhlášení, kterou je možno upravit 
podle potřeby) 
Vyzvat obyvatele k zabezpečení plovoucích a volně ložených předmětů, ke 
zhodnocení způsobu zabezpečení a manipulace s domácím zvířectvem a k dobytí 
baterií mobilních telefonů. 
Varovat obyvatele na celém katastrálním území, především přímo ohrožené fyzické 
a právnické osoby. Pro varování ohrožených osob využít varovný a vyrozumívací 
systém (obecní rozhlas), příp. telefonní spojení (SMS – infokanál) nebo osobní 
sdělení – spojky.  

předseda PK, 

členové PK 

4.  

Průběžně sledovat výšky vodní hladiny toku Rakovec, Mlýnského náhonu a drobných 
toků (příp. kontrola stavu na komunikacích, kde hrozí svahové splachy). 
Pro sledování stavu hladin využít hlásné profily:  

 Pomocný hlásný profil kategorie C – tok Rakovec: jez Křenovice 
 
Provést kontrolu všech mostů ve všech propustků na Mlýnském náhonu a drobných 
vodních tocích a kontrola splachových tras – propustky na ul. Havlíčkova a Palackého. 

Provést kontrolu lokality soutoku Rakovce a Mlýnského náhonu. 
Kontrola oblasti v blízkosti poldru. 
(viz mapa kritických míst)  
Tyto činnost opakovat podle aktuální situace 

hlásná a 
hlídková 
služba 
posílená 
určenými 
členy PK 

http://www.chmi.cz/
http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/305
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307463&x=13
https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/312
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5.  
Při zvyšující se hladině Rakovce, zhoršující se tendenci počasí (svahové splachy) 
připravit obyvatele ohrožených lokalit na evakuaci (podle potřeby). Vyzvat 
obyvatele, aby si sbalili potřebné věci.  

určení členové 
PK, smluvní 
SDH 

6.  Provést kontrolu dalších kritických míst dle potřeby. určený člen PK 

7.  Informovat PK obce Hrušky o vzniklé povodňové situaci na k.ú. obce Křenovice. zapisovatelka 

8.  Informovat nadřízenou PK ORP Slavkov u Brna o provedených opatřeních. zapisovatelka 

9.  
Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu.  
Ve spolupráci s PČR instalovat zákazy vjezdu do ohrožených míst. 

povodňová 

komise 

10.  Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních určený člen PK 

11.  
Příprava a instalace povodňových zábran. Řešit osobní a věcnou pomoc vybraným 
občanům (nemocní, imobilní, věkově starší atd.). 

určení členové 

PK 

12.  
Pohotovost vybraných technických prostředků a smluvně zajištěné techniky od 
právnických osob. 

smluvně 

zajištěná 

technika 

13.  Průběžně vést záznamy do Povodňové knihy. zapisovatelka 

14.  
Při výrazně se zhoršující tendenci počasí zajistit veškeré vybavení pro členy PK, 
včetně spacáků, jídla a pití. 

zapisovatelka 

15.  
Nachystat náhradní zdroj elektrické energie (elektrocentrála) pro případ výpadku - 
pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod. 

určený člen PK 

16.  Zkontrolovat lékárničku s dezinfekčními prostředky zapisovatelka 

17.  Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video). určený člen PK 
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4.3. Třetí stupeň povodňové aktivity 
Na katastrálním území obce Heršpice existuje riziko třetího stupně povodňové aktivity v těchto případech: 

 Výrazné zvýšení hladiny (průtoku) toku Rakovec p. - dosažení limitních hodnot vodní hladiny 
(k červené značce) na hlásném profilu kategorie C – tok Rakovec: jez Křenovice, 

 Rozliv mimo vodní tok v oblastech kde může dojít k ohrožení zdraví nebo majetku. 

 Vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity v rámci správního obvodu ORP Slavkov u Brna, 

 Vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity v rámci správního obvodu Jihomoravského kraje, 

 Vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity v rámci České Republiky. 

 Dle manipulačního řádu jezu se III. SPA vyhlašuje při vzestupu úrovně hladiny na kótu 202,20 m n. m. 
(110 cm nad přelivovou hranou pravého zahrazeného stavidla) 

Č. Úkol/Opatření Zodpovídá 

1.  

Svolat celou PK. 
Zhodnotit situaci a vývoj počasí, rychlost stoupání hladin vody - získat informace od 
ČHMÚ (www.chmi.cz nebo přímo od pobočky ČHMÚ Brno), správců toků 
(vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p.) a nadřízené PK ORP Slavkov u 
Brna. 
   
Průběžně sledovat data ze srážkoměrů a hladinoměrů: 

 Obecní srážkoměr Hrušky, Velešovice 
http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/305 

 ČHMÚ:  Brno - Tuřany 
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307463&x=13 

 Obecní Hladinoměr Velešovice 
https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/312 

předseda PK, 

povodňová 
komise 

2.  

Na základě těchto informací vyhlásit III. stupeň povodňové aktivity (příloha 
Stav ohrožení - vyhlášení, kterou je možno upravit podle potřeby). 
Vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny toků a o evakuaci obyvatel. 
Využít přímého varování obyvatelstva pomocí varovné a vyrozumívací služby 

předseda PK 

Podobně jako u II. SPA: 

3.  

Průběžně sledovat výšky vodní hladiny toku Rakovec, Mlýnského náhonu a drobných 
toků (příp. kontrola stavu na komunikacích, kde hrozí svahové splachy). 
Pro sledování stavu hladin využít hlásné profily:  

 Pomocný hlásný profil kategorie C – tok Rakovec: jez Křenovice 
 
Provést kontrolu všech mostů ve všech propustků na Mlýnském náhonu a drobných 
vodních tocích a kontrola splachových tras – propustky na ul. Havlíčkova a Palackého. 

Provést kontrolu lokality soutoku Rakovce a Mlýnského náhonu. 
Kontrola oblasti v blízkosti poldru. 
(viz mapa kritických míst)  
 
Tyto činnost opakovat podle aktuální situace 

hlásná a 

hlídková 

služba 

posílená 

určenými 

členy PK, 

smluvní SDH 

4.  Provést kontrolu dalších kritických míst dle potřeby. určený člen PK 

5.  
Pokud hrozí vybřežení v inundanci – zvážit možnost snížit terén na levém břehu nad 
jezem tak, aby množství obtékající jez na levém břehu bylo co největší (jez bude 
méně vzdouvat hladinu v nadjezí).  

Povodňová 
komise 

6.  Informovat PK obce Hrušky o vzniklé povodňové situaci na k.ú. obce Křenovice. zapisovatelka 

7.  Informovat nadřízenou PK ORP Slavkov u Brna o provedených opatřeních. zapisovatelka 

  

http://www.chmi.cz/
http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/305
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&seq=307463&x=13
https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/312
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8.  

Při zvyšující se hladině Rakovce, zhoršující se tendenci počasí (svahové splachy) 
připravit evakuační středisko.  
 
Připravit obyvatele ohrožených lokalit (dle potřeby) na evakuaci. Vyzvat obyvatele, 
aby si sbalili potřebné věci. 
V případě potřeby zabezpečit evakuaci ohrožených osob (logistické zajištění – 
strava, ošacení, informace příbuzným, atd.). 
Podle požadavků občanů poskytnout personální, technickou a materiální pomoc 
(věcná a osobní pomoc starším osamoceným občanům, invalidům, atd…). 

SDH, 

Povodňová 

komise 

9.  Nabít akumulátory mobilních telefonů na plnou kapacitu.  
povodňová 

komise 

10.  Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních určený člen PK 

11.  
Odvoz (odtah) vozidel zaparkovaných uvnitř záplavového území. 
Odstraňovat naplavené předměty zabezpečovat průtočnost (viz kritická místa). 

řidiči, SDH, 

Povodňová 

komise 

12.  
Nebezpečně zatopené prostory nebo cesty označit viditelným varováním. Vyznačit 
objížďky. Instalovat zákazy vjezdu (spolupráce s PČR).   

PK, SDH, PČR 

13.  
V případě nebezpečí zaplavení rozvaděčů elektrické energie (plynu) vypnout hlavní 
přívody.   

určený člen PK 

14.  
Předcházet možnému zamoření vody a půdy škodlivinami  - ropné produkty, barvy, 
hnojiva, atd. – informovat občany. 

určený člen PK 

15.  
Podle stavu a situace plnit záchranné práce a evakuaci ohrožených občanů a 
domácího zvířectva. 

SDH, 

Povodňová 

komise 

16.  
Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video). 
Poskytnout informace obyvatelstvu a médiím. 

Povodňová 

komise 

17.  
Zápis do povodňové knihy provádět průběžně.  
Mít trvalý přehled o evakuovaných občanech. 

zapisovatelka 

18.  Nachystat pro členy PK náhradní oblečení určený člen PK 

19.  Rozdělit činnosti členům PK - nepřetržitá činnost předseda PK 

20.  Zajištění majetku v zaplavených oblastech (ostraha majetku). PK, SDH, PČR 
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5. ČINNOSTI PO POVODNI 

5.1. Hlavní činnosti, úkoly a opatření po povodni 
 Jakmile pomine nebezpečí povodně (pokles hladiny vody, změna stavu na hlásných profilech), 

odvolá povodňová komise III. a následně II. SPA (dochází k vyrozumívání právnických a fyzických 
osob); 

 stále průběžně zapisovat činnost povodňových orgánů do povodňové knihy; 
 stanovit pořadí prací na odstraňování škod (obnova dopravního systému, veřejného osvětlení, 

kanalizačního systému a celé infrastruktury, dodávky pitné vody a dalšího důležitého zásobování), 
 začít odčerpávat vodu ze sklepů silami SDH (případně požádat o pomoc nadřízenou PK nebo 

sousední sbory dobrovolných hasičů); 
 zajistit pro obyvatele vytopených nemovitostí vysoušecí techniku; 
 vyrozumět občany obce o následujících opatřeních, která by měli po povodni uskutečnit (platí i pro 

povodňové orgány, které zároveň občanům pomáhají se zajištěním materiálu): 
 

o při vstupu do nemovitostí a dalších objektů zasažených povodní, dbát zvýšené pozornosti 
s ohledem na zdraví a bezpečnost; 

o po opadnutí vody zahájit v nemovitostech a dalších objektech hrubé úklidové práce, odvoz 
a likvidaci odpadu; 

o všechen zaplavený materiál postupně přemístit na vzdušné, vyčištěné a oschlé prostranství, 
omýt zaplavený nábytek čistou vodou a nechat schnout; 

o do základů odstranit krytinu zasažených podlah ze zaplavených objektů a vše nechat 
schnout; 

o pomocí vysokotlakých čističů odstranit z objektů usazené bahno a naplaveniny; 
o před zapnutím uskutečnit revizi elektroinstalace a rozvodu plynu, otevřít a vyčistit pod 

odborným dohledem elektrikáře (plynaře) zaplavené elektrické zásuvky, krabice a rozvodné 
skříně; 

o opravit poškozené oplocení proti vniknutí nepovolaných osob; 
o provedení fotodokumentace způsobených škod (kvůli náhradám od pojišťoven); 

 
 začít s odstraňováním škod, odvozem odpadu, zajistit dezinfekci všech zaplavených a dotčených 

veřejných i soukromých prostor; 
 zajistit umístění skladu humanitární pomoci, koordinaci poskytování humanitární pomoci a přesun 

prostředků do Evakuačního střediska; 
 informovat nadřízenou PK o vývoji situace a odstraňování následků povodně, podle rozsahu 

likvidačních prací požádat o personální a věcnou výpomoc; 
 vyžádat statiky ke kontrole statiky zaplavených a poškozených objektů; 
 průběžně provádět foto a video dokumentaci způsobených škod; 
 zjistit způsobené škody na majetku obce, provést jejich soupis a finanční odhad; 
 začít připravovat materiály pro zpracování Zprávy o povodni. Zpracovanou Zprávu je nutné 

zpracovat a předložit nadřízenému povodňovému orgánu do 3 měsíců od ukončení povodně; 
 zajistit ostrahu vyplavených nemovitostí před zcizováním majetku občanů. 
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6. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
 

6.1. Použité zdroje 
 Archivy, databáze a věcné informace dostupné na internetu 
 POVIS (povodňový informační systém) 
 Foto a data z povodní na daném území 
 Zprávy o povodních na daném území 

 
 

6.2. Seznam použitých zkratek 
 
ČČK  Český červený kříž 
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 
HP  Hlásné profily 
k. ú.   Katastrální území 
KM  Kritická místa 
ORP  Obec s rozšířenou působností 
PK  Povodňová komise 
POVIS  Povodňový informační systém 
s. p.  Státní podnik 
SPA  Stupeň (stupně) povodňové aktivity 
TBD  Technicko-bezpečnostní dohled 
VD  Vodní dílo 

 
 

6.3. Přílohy 
 Povodňová kniha, 
 Vzor vyhlášení II. (III.) stupně povodňové aktivity, 
 Vzor odvolání II. (III.) stupně povodňové aktivity, 
 Vzor tiskové zprávy, 
 CD s povodňovým plánem + přílohami ve formě dokumentu DOC, 
 Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP, 
 Varovné signály a evakuace, 
 Osnova zprávy o povodni. 
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7. GRAFICKÁ ČÁST 

Mapa zájmového území 
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Vodohospodářská mapa + legenda 
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Legenda k vodohospodářské mapě: 
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8. DOKUMENTY  

Výpis přiložených dokumentů 
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