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Bouře, která v úterý večer potrápila Blanensko, ale svou sílu ukázala i jinde na jižní Moravě,
zatopila sklepy, vyvracela stromy, rozvodnila menší potoky a ničila střechy. Jen na Blanensku
hasiči vyjeli k více než šedesáti zásahům. Bouře opět zle potrápila Rudici, která leží na kopci.
Škody šplhají k milionům, zraněn byl jeden hasič.
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Podruhé v červenci byla Rudice na Blanensku vyplavena kvůli silné bouři

Prohlédni fotky

Možná největší škodu na jižní Moravě způsobil blesk v Nenkovicích u Kyjova. Zasáhl krátce před 23:00 střechu

obchodu a následný požár půdního prostoru způsobil dvoumilionovou škodu.

"Blesk udeřil do komína a následně zapálil dřevěné krovy, hořela i slaměná tepelná izolace. V době požáru

naštěstí nikdo v objektu nebyl, majitelé bydlí o dva domy dál," uvedl vyšetřovatel hodonínských hasičů Stanislav

Klásek.

Původně se jednalo o rodinný dům, který majitelé v roce 1992 přestavěli na obchod. Při zásahu se drobně zranil

jeden z dobrovolných hasičů, při slézání ze žebříku si poranil koleno.

Voda Rudici zle trápí

"Na Blanensku jsme kvůli bouřce vyjížděli k více než šedesáti zásahům, v Brně jsme zasahovali jedenáctkrát,"

počítá operační důstojník jihomoravských hasičů Miloš Meško.

Obrovskou spoušť voda napáchala v Rudici na Blanensku, v obci ležící na kopci, která má běžně potíže se

suchem, i když v okolí prší. Poslední povodeň z přívalových dešťů zde přitom místní postihla před necelými

dvěma týdny.

"Teď to bylo ještě třikrát horší než tehdy. Opět to byla obrovská rychlá voda, která se nevsákla, stekla z polí a

nabrala takovou sílu, že to nepobrala ani naše kanalizace. U necelé desítky domů máme zatopené sklepy a

zahrady, ale i dvorky a garáže. Pod vodou se tak ocitly stroje, auta, zatopené mají lidé i plynové kotle. Voda byla

tak silná, že vytrhala třeba i betonovou podlahu," popsal MF DNES starosta obce Roman Šebela. "A ti, které to



spláchlo minule, jsou zase pod vodou," dodal.

Vytopené navíc nejsou jen domy v dolíku poblíž obecní jímky, voda a bahno natekly třeba i do sklepů ležících

na kopci nad školou ve směru na Olomučany.

"Byli tady hasiči z Blanska, Jedovnic, ze Senetářova, Olomučan i z Habrůvky, končili až kolem jedné ranní, vodu

odčerpáváme ale ještě teď. Odklízí se také bahno," popsal Šebela.

Do Rudice by teď měly doputovat teplovzdušné větráky od záchranářů. Obec dá postiženým lidem také

dezinfekční přípravky, protože na některých místech se do domů vylila i kanalizace.

Blesk uhodil do st řechy koupališt ě

V Horních Bojanovicíh na Břeclavsku přišla na koupališti o střechu tamní provozní budova. "Vypadá to, že do ní

uhodil blesk. V bazénu přistála včetně krovů, jako by ji vzal jeřáb a přenesl," přiblížil řádění noční bouře starosta

Vladimír Záruba.

Škody, které plechová střecha o rozměrech patnáct krát šest metrů způsobila, zatím nedokáže odhadnout. Teď

se Hornobojanovičtí obávají dalšího deště, který meteorologové předpovídají. Pokud totiž naprší do strojovny,

může obec přijít i o technické zařízení, které udržuje provoz koupaliště.

"Už jsme objednali na opravu střechy firmu, na obnově začne zítra. Zatím díru po střeše zakryjeme provizorně

plachtami," řekl Záruba.

Noční bouře v Horních Bojanovicích napáchala i další škody. Ještě odpoledne byla třetina domů v obci bez

elektřiny. "U transformátoru spadl vzrostlý smrk - a rovnou na dráty," upřesnil starosta.

Podle něho popadalo v obci víc stromů, voda se ocitla i v několika sklepích. Žádné závažné škody na majetku

nebo zdraví lidí podle starosty bouře nezpůsobila.

Zlověstné kanály a odpady

V Blansku dělala lidem problémy hlavně vyplavená kanalizace. "Přívalový déšť vyplavil odkalovací nádrže,

odkud se nečistoty šířily dál. V rodinných domcích pak odpadní voda přes záchod nebo vanu vytopila několik

objektů," popsal tajemník Městského úřadu Blansko Josef Kupčík.

Zanesenou kanalizaci v obci čistili i ve středu dopoledne. Bouřka zde shodila také několik stromů.

Na příjezdovou cestu do Blanska se zřítil svah a polovinu silnice zasypal hlínou. "Voda se opět dostala do

budovy bývalé autoškoly. Ta je totiž v údolí a voda se tam dostává prakticky při každém dešti," vysvětluje

Kupčík.

Rozvodn ěné potoky

"Po 19:00 se včera spustil nárazový déšť, padaly i kroupy. Rozvodnily se přítokové potoky a velké problémy

způsobil následný silný vítr, který vyvracel stromy," popsal místostarosta Svitávky Jaroslav Zoubek.

Stromy padaly do řeky Svitávky, kde hrozilo zanesení stavidel. Vyprošťují je hasiči i dobrovolníci.

Jeden strom spadl i na sloup elektrického vedení a způsobil výpadek proudu. "Dobrovolníci odklízejí nánosy

ČESKEM SE ŽENOU BOUŘKY
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bahna, které voda přinesla. Ta pronikla i do Löw-Beerovy vily, kde vytopila nově opravené podlahy. Škody na

kulturní památce nyní řeším s pojišťovnou," dodává Zoubek.

Největší letošní bou řka

Podle hejtmana Michala Haška byla noční průtrž mračen, která se regionem prohnala, v Brně největší letošní

bouřkou. Nezpůsobila však takové škody, že by kvůli nim musela zasedat krajská bezpečnostní rada.

Hydrometeorologové varují před dalšími bouřkami. Výstraha platí až do 4:00. "V bouřkách se mohou ojediněle

vyskytnout přívalové srážky, kroupy a silný nárazový vítr. Ta možnost, že bouřka přijde stejně jako včera večer,

tady je," říká Miloslav Hradil z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Odpoledne má být slunečno a teploty mohou dosáhnout až 33 stupňů. K večeru se očekává na většině území

Jihomoravského kraje nárůst oblačnosti, přeháňky a bouřky. Oblačnost by se měla zítra během poledne rozptýlit

a teploty budou opět sahat ke třiceti stupňům.
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Kam dál?

Českem se ženou bouřky, na Pardubicku už lámaly stromy

Jižní Moravu zasáhla bouřka, na Blanensku lámal vítr stromy

Počasí hnalo hasiče i k zatopené studni a mateřince

Tropické počasí ničí zemědělcům úrodu na jižní Moravě

Rozvodněná Svratka vyhnala děti z tábora, výletní loď zachránila chlapce

Hladina Svratky i přítoků stoupala o metry, voda ničila mosty

Bouře vyplavila tábory i část Brna, lidé utíkali bez placení

Strážníci vraceli uvolněná víka kanálů zpět
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