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Dne 1. června 2018 se nad krajem Vysočina zformovalo několik řad bouřek. Následkem 

přívalových dešťů došlo na Jihlavsku v povodí Brtnice k rozvodnění několika vodních toků. 

Vodní tok Brtnice kulminoval těsně pod úrovní 1. stupně povodňové aktivity (SPA). Největší 

škody způsobil levostranný přítok Brtnice – Jestřebský potok v obci Jestřebí (část města 

Brtnice). Rozvodněný Jestřebský potok a splach zeminy z polí zaplavil celkem 20 domů, 

12 lidí bylo evakuováno. Přívalová povodeň za sebou nechala značné škody na obecním 

i soukromém majetku.  Při povodni došlo k zanesení silnice II/403 splachem materiálu z polí, 

podemletí břehů, ucpání kanalizačních sítí, narušení vodovodního potrubí a dalším škodám. 

Menší škody byly zaznamenány také v Jihlavě, Třebíči, Jemnici, Polné a Havlíčkově Brodě, 

kde voda z intenzivních dešťů zatopila sklepy domů. 

 

1. Popis povodí Brtnice 

Vodní tok Brtnice pramení východně od obce Lesná u Želetavy pod vrcholem Mařenka 

(711,2 m n. m.), který je nejvyšším bodem Zašovického hřbetu, jenž je součástí Brtnické 

vrchoviny. Největšími přítoky jsou Karlínský, Kněžický a Hladovský potok. Na Brtnici se 

rovněž nachází celá řada malých vodních nádrží, jako je např. rybník Vidlák, rybník 

Zlatomlýn, rybník Strážov, Kněžický rybník, Rychlovský rybník, atd., které více či méně 

ovlivňují odtokové poměry v povodí. Plocha povodí Brtnice činí 121,3 km2. Na toku Brtnice 

je umístěna vodoměrná stanice ČHMÚ – Brtnice (95,3 km2), která na současném místě měří 

od listopadu 1983. Nejvyšší zaznamenaný průtok na této stanici byl dosažen 

dne 21. května 1985 s kulminačním průtokem 25,6 m3/s. 

 

 

 Povodí Brtnice 
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2. Meteorologické příčiny 

Počasí na území České republiky ovlivňovala nevýrazná oblast nižšího tlaku vzduchu. 

V teplém proudění se nad Českomoravskou vrchovinou odpoledne začaly tvořit bouřky 

spojující se do linie severojižního směru (viz. Obr. 2) 

  bouřková činnost 1. 6. 2018 13:00 SELČ. 

Bouřkový systém se během odpoledne rozrůstal a ve střední části Vysočiny se zároveň bouřky 

s intenzivními srážkami obnovovaly a zůstávaly bez pohybu. Na stanici Brtnice byly první 

srážky se slabou intenzitou zaznamenány již ve 13:45 SELČ. Intenzivnější srážky v nejvíce 

postižené oblasti na Brtnicku se objevily po 14. hodině a již v 15:30 SELČ byl hodinový úhrn 

odhadovaný úhrn srážek za hodinu 30-40 mm. Mezi cca 15:00 a 16:30 SELČ se udržovala 

intenzita deště 30 až 70 mm/h. Po této epizodě srážky zeslábly a po 18. hodině se vyskytovaly 

již jen slabé srážky v okolí. 

 

 Detail bouřkové buňky v blízkosti Brtnice 1. 6. 2018 15:30 SELČ 
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Slábnoucí srážky padaly přibližně do 19 hodin. Nejvýraznější srážkové pole bylo přibližně 

v trojúhelníku mezi obcemi Jestřebí – Suchá – Uhřínovice. Podle radarových odhadů byl 

v povodí 4-16-01 maximální úhrn srážek 91,3 mm vypočten již za 6 hodin (14:00 až 20:00 

SELČ). Podle radarových odhadů vztažených k místu Brtnický vrch (obr. 4) se nejvyšší 

intenzita srážek vyskytla mezi 15:10 a 16:10 (odhad hodinového úhrnu činí 68 mm). Odhad 

úhrnu srážek za 24 hodin pro toto místo činí 88 mm 

.  

 Radarový odhad srážek 1. 6. 2018 15:10 až 16:10 SELČ Brtnický vrch  v povodí 4-16-01 

Podle záznamu automatického srážkoměru v Brtnici padaly srážky od 13:45 do 18:44, 

přičemž spadlo 65,6 mm srážek. (Obr č. 5) Maximální úhrn srážek za 1 minutu 3 mm byl 

zaznamenán mezi 15:18 a 15:19, maximální úhrn srážek za 10 minut 15,8 mm byl 

zaznamenán mezi 15:40 a 15:50 a maximální hodinový úhrn srážek 55,0 mm byl zaznamenán 

mezi 15:10 a 16:10. Kritické hodnoty pro katastrofální lijavec (vyhodnocení přívalových 

srážek metodou Wussova) byly překročeny pro délku trvání srážek od 2 do 196 minut. 

Jednominutový úhrn srážek překročil kritickou hodnotu pro lijavec (obr č. 6). 
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 Úhrn srážek v desetiminutových intervalech automatizovaný srážkoměr Brtnice 1. 6. 2018 13:50 až 

18:50 SELČ 

 

 Porovnání naměřených maximálních úhrnů srážek s kritickými hodnotami pro přívalový déšť 1. 6. 2018 

automatický srážkoměr Brtnice  

 

3. Hydrologická situace 

Hladina Brtnice byla na počátku dne 1. června 2018 stabilizovaná na 15 cm, pod úrovní 

hranice sucha. To potvrzuje i vyhodnocený průtok – 0,03 m3/s, což je méně než Q355. 

Tab. 1 N-leté průtoky 

QN [m3/s] 1 5 10 50 100 

LG Brtnice, Brtnice 4,3 11,5 16,0 31,0 40.0 

Jestřebí, Jestřebský potok 0,5 1,95 3,0 6,7 9,0 
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Dle záznamů vodoměrné stanice v Brtnici došlo ke zvýšení průtoku Brtnice ve dvou vlnách. 

První vlna zvýšila hladinu od 16:00 do16:40 na 3,8 m3/s, kde hladina dosáhla kulminace a pak 

rychle klesla na 0,3 m3/s (18:20). První vlna vznikla jako důsledek intenzivních srážek 

v blízkosti obce Brtnice, zejména rychlým odtokem z krátkých levostranných přítoků Brtnice 

nad obcí (Jestřebský potok). Druhá vlna přišla zanedlouho, v 18:30 protékalo Brtnicí 1,1 m3/s, 

v 19:00 to bylo 4,1 m3/s a mezi 19:30 a 20:00 protékalo 5,2 m3/s, kdy došlo ke kulminaci 

na úrovni Q1 (viz tab. 2). Druhá vlna byla způsobena dotokem vody ze srážek na celém 

horním povodí Brtnice, kde za 6 hodin (13-19 hod SELČ) spadlo 65 mm (viz kap. 2). 

 

 Průběh průtoků na stanici Brtnice 

 

Na Jestřebském potoce, levostranném přítoku Brtnice, došlo k výraznějšímu vzestupu hladiny. 

V povodí potoka není vodoměrná ani srážkoměrná stanice. Rozměry povodně lze odhadovat 

pouze podle dostupných radarových odhadů srážek (obr. 4) a následných stop po povodni 

(obr. 11, obr. 13). Nejvýznamnější škody zasáhly  v povodí Jestřebského potoka. 

V extravilánu Jestřebí jsou rozsáhlé plochy zemědělské půdy, kde byly patrné výrazné stopy 

drah soustředěného odtoku. Odtok z přívalových srážek vyvolal výrazné rozvodnění 

Jestřebského potoka a jeho pravostranného přítoku v celé délce údolí. Dle videozáznamu 

místních obyvatel a stop po povodni, bylo odhadnuto, že mezi 15. až 20. hodinou protékalo 

obcí Jestřebí přibližně 11 m3/s, což je více než stoletý průtok (tab. 1). Na pravostranném 

přítoku Jestřebského potoka je několik rybníků, u kterých se povodňová vlna přelila přes hráz.   
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4. Činnost předpovědní služby  

4.1. Meteorologické předpovědi 

O pravděpodobném výskytu silných a velmi silných bouřek v České republice během pátku 

1. 6. 2018 varovala poprvé předpovědní výstražná informace (PVI_2018/41) ČHMÚ vydaná 

31. 5. 2018 v 11:15 (plné znění výstrah viz kap. 6). Pro kraj Vysočina a některé další byl 

vyhlášen vysoký stupeň nebezpečí – Velmi silné bouřky. Během pátku byla výstraha 

upřesněna a doplněna o výstrahu na povodňovou bdělost také pro Vysočinu (PVI_2018/42).  

V průběhu odpoledne podle aktuálního výskytu silných bouřkových jader identifikovaných 

na  radarových snímcích a podle měření automatických srážkoměrů byla pro vybrané okresy 

ČR vydána Informace o výskytu nebezpečného jevu (IVNJ). Pro okresy Jihlava a Havlíčkův 

Brod byla iniciována IVNJ bezprostředně po potvrzení radarových odhadů záznamem 

nejvyššího 10ti-minutového úhrnu srážek na stanici Brtnice. IVNJ_2018/14 s platností 

od 16:00 SELČ varovala před výskytem Velmi silné bouřky s přívalovými srážkami. 

 

4.2 Hydrologické předpovědi 

Na horní části povodí řeky Jihlavy jsou hydrologické předpovědi vydávány v profilu Ptáčov 

na řece Jihlavě pod ústím řeky Brtnice do Jihlavy. Standardně je pro potřeby hydroprognózy 

předpověď počítána i v profilu Dvorce na řece Jihlavě (nad ústím Brtnice do Jihlavy).    

Předpověď k 6. hodině ranní dne 1. 6. ukazovala na vzestup hladin ve Dvorcích i Ptáčově, 

který ale zdaleka nedosáhne hranice 1. SPA. Vzhledem k následným výrazným změnám 

v průtocích na toku ve večerních hodinách byla pro profil Ptáčov předpověď 2. 6. v 0:00 

aktualizována. SPA nebyly očekávány ani dosaženy. 

 

 Hydrogram a modelová předpověď průtoku v profilu Třebíč – Ptáčov, Jihlava 

   

V ostatních měrných profilech na řece Jihlavě bylo překročení hladiny 1. SPA zaznamenáno 

pouze ve stanici Bransouze, a to 1. 6. mezi 20. a 22. hodinou SELČ. Ve stanici Brtnice na 

řece Brtnici nebyl během posuzované povodňové události dosažen 1. SPA. 
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5. Fotodokumentace 

 

 Dráhy soustředěného odtoku na poli nad obcí Jestřebí vyvolané přívalovými srážkami 1.6.2018 

 

 Ronové rýhy a stružky v  poli nad obcí Jestřebí vyvolané odtokem z přívalových srážek 

1.6.2018 
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 Zanesený přeliv horního rybníka na levostranném přítoku Jestřebského potoka nad obcí 

Jestřebí 

 

 Stopy přelití hráze horního rybníka na levostranném přítoku Jestřebského potoka nad obcí 

Jestřebí 
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 U domu v centru obce Jestřebí došlo sesunutí břehu a následnému zřícení cihlové zdi do 

návesního rybníka 

 

 Domy kolem návesního rybníka byly zaplaveny až do výše 1,3 metru 
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 Rozvodněný Jestřebský potok odnášel velké množství dřevní hmoty (iDNES.cz) 

 

 Následky rozvodnění Jestřebského potoka pod silnicí II/403 v obci Jestřebí 
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6. Přílohy – vydané meteorologické výstrahy 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

WOCZ65 OPIN 010928 

                    VÝSTRAHA ČHMÚ 

 

        VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ 

 

Číslo:  PVI_2018/42 

Vydaná: pátek 01.06.2018 11:28  (09:28 UTC) 

 

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Praha 

        Středočeský 

        Plzeňský 

        Jihočeský 

        Pardubický 

        Královéhradecký 

        Liberecký 

        Ústecký:(DC,LT,UL,) 

        Vysočina 

        od pátku 01.06.2018 11:00  do pátku 01.06.2018 23:00 

 

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Karlovarský 

        Ústecký:(CV,LN,MO,TP,) 

        Jihomoravský 

        Zlínský 

        Olomoucký 

        Moravskoslezský 

        od pátku 01.06.2018 11:00  do pátku 01.06.2018 23:00 

 

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Praha 

        Středočeský 

        Plzeňský 

        Jihočeský 

        Vysočina 

        od pátku 01.06.2018 12:00  do soboty 02.06.2018 06:00 

 

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Zlínský 

        Olomoucký 

        Moravskoslezský 

        od soboty 02.06.2018 11:00  do soboty 02.06.2018 23:00 

 

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu. 

Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu a upravuje její územní a časovou platnost a rozšiřuje ji o povodňové 

jevy. 

 

Počasí u nás bude ovlivňovat nevýrazná oblast nižšího tlaku vzduchu. Dnes (pátek 1. 6. 2018) odpoledne a večer 

se začnou vytvářet bouřky, nejprve v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku. V Čechách mohou být 

bouřky ojediněle velmi silné doprovázené srážkovými úhrny kolem 50 mm a kroupami. Na severozápadě Čech a 

na Moravě a ve Slezsku očekáváme nižší intenzitu bouřek, ojediněle s úhrny kolem 30 mm. Bouřková aktivita 

bude v noci na sobotu postupně slábnout. 
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Vzhledem k předpovídaným bouřkám s přívalovými srážkami mohou hladiny toků od pátečního odpoledne do 

sobotního rána poměrně rychle reagovat, a to zejména v Čechách v oblastech s výraznějším nasycením po 

předchozích deštích. V závislosti na spadlých srážkách může docházet k přechodným vzestupům hladin na 

malých a středních tocích na celém území ČR. Nelze vyloučit i krátkodobé překročení limitů pro SPA. V sobotu 

(2. 6. 2018) odpoledne a večer očekáváme na východě a severovýchodě ojediněle výskyt silných bouřek 

doprovázených úhrny srážek kolem 30 mm a kroupami. V sobotu později večer budou bouřky ustávat. Na 

východě a severovýchodě se mohou silné bouřky vyskytnout i v neděli (3. 6. 2018). Výstrahu budeme podle 

potřeby upřesňovat. 

 

Doporučení ke zmírnění následků jevů: 

-V oblastech zasažených přívalovými srážkami lze očekávat rychlý odtok vody ze svahů, rychlé rozvodnění 

malých toků, potoků a jindy suchých koryt, zatopení níže položených míst, sklepů, podemletí komunikací apod. 

-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ). 

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Jan Doležal, Radek Čekal 

        ve spolupráci s VGHMÚř 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

WOCZ65 OPIN 010928 

                    VÝSTRAHA ČHMÚ 

 

        VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ 

 

Číslo:  PVI_2018/42 

Vydaná: pátek 01.06.2018 11:28  (09:28 UTC) 

 

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Praha 

        Středočeský 

        Plzeňský 

        Jihočeský 

        Pardubický 

        Královéhradecký 

        Liberecký 

        Ústecký:(DC,LT,UL,) 

        Vysočina 

        od pátku 01.06.2018 11:00  do pátku 01.06.2018 23:00 

 

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Karlovarský 

        Ústecký:(CV,LN,MO,TP,) 

        Jihomoravský 

        Zlínský 

        Olomoucký 

        Moravskoslezský 

        od pátku 01.06.2018 11:00  do pátku 01.06.2018 23:00 

 

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Praha 

        Středočeský 

        Plzeňský 

        Jihočeský 

        Vysočina 

        od pátku 01.06.2018 12:00  do soboty 02.06.2018 06:00 
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Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Zlínský 

        Olomoucký 

        Moravskoslezský 

        od soboty 02.06.2018 11:00  do soboty 02.06.2018 23:00 

 

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu. 

Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu a upravuje její územní a časovou platnost a rozšiřuje ji o povodňové 

jevy. 

 

Počasí u nás bude ovlivňovat nevýrazná oblast nižšího tlaku vzduchu. 

Dnes (pátek 1. 6. 2018) odpoledne a večer se začnou vytvářet bouřky, nejprve v Čechách, postupně i na Moravě 

a ve Slezsku. V Čechách mohou být bouřky ojediněle velmi silné doprovázené srážkovými úhrny kolem 50 mm 

a kroupami. Na severozápadě Čech a na Moravě a ve Slezsku očekáváme nižší intenzitu bouřek, ojediněle s 

úhrny kolem 30 mm. Bouřková aktivita bude v noci na sobotu postupně slábnout. Vzhledem k předpovídaným 

bouřkám s přívalovými srážkami mohou hladiny toků od pátečního odpoledne do sobotního rána poměrně rychle 

reagovat, a to zejména v Čechách v oblastech s výraznějším nasycením po předchozích deštích. V závislosti na 

spadlých srážkách může docházet k přechodným vzestupům hladin na malých a středních tocích na celém území 

ČR. Nelze vyloučit i krátkodobé překročení limitů pro SPA. V sobotu (2. 6. 2018) odpoledne a večer očekáváme 

na východě a severovýchodě ojediněle výskyt silných bouřek doprovázených úhrny srážek kolem 30 mm a 

kroupami. V sobotu později večer budou bouřky ustávat. Na východě a severovýchodě se mohou silné bouřky 

vyskytnout i v neděli (3. 6. 2018). Výstrahu budeme podle potřeby upřesňovat. 

 

Doporučení ke zmírnění následků jevů: 

-V oblastech zasažených přívalovými srážkami lze očekávat rychlý odtok vody ze svahů, rychlé rozvodnění 

malých toků, potoků a jindy suchých koryt, zatopení níže položených míst, sklepů, podemletí komunikací apod. 

-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ). 

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Jan Doležal, Radek Čekal 

       ve spolupráci s VGHMÚř 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WOCZ66 OPIN 011408 

         VÝSTRAHA ČHMÚ- VÝSKYT NEBEZPEČNÝCH JEVŮ 

 

        VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ 

 

Číslo:  IVNJ_2018/14 

Vydaná: pátek 01.06.2018 16:08  (14:08 UTC) 

Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY S PŘÍVALOVÝMI SRÁŽKAMI (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): 

        Vysočina:(HB,JI,) 

        od pátku 01.06.2018 16:00 

 

V okrese Jihlava se vyskytuje velmi silná bouřka s kroupami a přívalovým deštěm s krátkodobými úhrny kolem 

40 mm. Bouřka velmi zvolna postupuje k severu a v nejbližší době zasáhne i okres Havlíčkův Brod. 

 

Doporučení ke zmírnění následků jevů: 

-V oblastech zasažených přívalovými srážkami lze očekávat rychlý odtok vody ze svahů a zpevněných povrchů, 

rychlé rozvodnění malých toků, potoků a jindy suchých koryt, zatopení níže položených míst, podjezdů, sklepů, 

podemletí komunikací apod. 

-Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů zobrazených na stránkách ČHMÚ 

www.chmi.cz nebo v aplikaci chytrého telefonu apod. 

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Jana Hujslová   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


