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Na Dobrovodském i Hodějovickém potoce jsou umístěny hlásné profily (dále jen HP). 

Rozmístění lze vidět na obrázcích č. 1 a 3, fotografie potom na obrázcích č. 2 a 4. Tyto HP 

ultrazvukově měří hladinu jednotlivých toků a tato informace je dálkově přenášena do 

počítačového softwaru, na kterém je možné graficky vidět výšky hladin obou toků (obrázek 

č.5). 

 

Umístění hlásného profilu na 

Dobrovodském potoku 

Umístění hlásného profilu na 

Hodějovickém potoku 

Obrázek č. 3 - Umístění hlásného profilu na Hodějovickém p. 

Obrázek č. 1 – Umístění hlásného profilu na Dobrovodském potoce 



Obrázek č. 4 – Hlásný profil na Hodějovickém p. 

 

V počítačovém softwaru jsou uvedeny jednotlivé stupně povodňové aktivity (dále jen SPA). 

SPA se pro účely zákona č. 254/2001 Sb. rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na 

směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na 

vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném 

povodňovém plánu. Zjednodušeně lze říci, že jsou stanoveny 3 kritické výšky hladiny potoka. 

 

 

SPA jsou tři a to podle §70 zákona č. 254/2001 Sb.: 

 

a) 1. SPA 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, 

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. 

b) 2. SPA se vyhlašuje, když nebezpečí přirozené 

povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k 

větším rozlivům a škodám mimo koryto; 

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. 

c) 3. SPA se vyhlašuje při 

bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v 

Obrázek č. 2 – Hlásný profil na Dobr. p. 

 

Obrázek č. 5 – Softwarové zobrazení hladiny potoka 
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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 povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle 

potřeby záchranné práce nebo evakuace. 

 

Jednotlivé SPA si lze v praxi vyložit takto: 

 

a) 1. SPA Berte na vědomí, že hladina potoka stoupá. Třeba vzít v úvahu ochranu svého 

majetku.  

b) 2. SPA Vzít na vědomí, že na některých místech potok již vybřežuje a další místa budou 

rychle následovat. Třeba rychle jednat v zájmu ochrany svého majetku. 

c) 3. SPA Při tomto stupni již dochází k větším záplavám a vznikají velké škody. 

 

 

DŮLEŽITÉ 

1. Vybřežení potoka, v závislosti na intenzitě deště a na místě největších srážek, se může 

značně lišit. Zatímco jinde se voda sotva zvedá, v jiném místě už může být koryto téměř 

plné. 

2. Časové rozmezí jednotlivých SPA může být velice krátké (řádově několik minut) – opět 

záleží na intenzitě deště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


