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Povodňový plán města Hostomice

Povodně jsou součástí přirozeného oběhu vody. Principy ochrany před povodněmi
vycházejí ze základní zásady, že povodním nelze zabránit. Lze však jejich průběh
ovlivňovat a omezovat rozsah povodňových škod a následků.
Základní ustanovení o ochraně před povodněmi obsahuje vodní zákon, který rozvádí
všeobecné povinnosti při ochraně před povodněmi, upravuje organizaci povodňových
orgánů, stanoví jejich základní působnost, a to tak, aby odpovídala i mimořádnosti
situace v čas povodní, upravuje řízení při ochraně před povodněmi.
Povodňový plán obce je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k
odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a
společnosti a na životním prostředí správního území obce. Znění povodňového plánu
odpovídá v současné době platné právní úpravě.
Povodňový plán bude každoročně prověřován a v případě potřeby bude upraven a
doplněn. Prověření povodňového plánu bude také vždy po velké povodni, při změně
uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech,
které mohou vyvolat jeho změny.
Použité podklady
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon),
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
MŽP, Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a
předpovědní povodňové služby, Věstník MŽP č. 12/2011
MŽP, Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků
zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů, Věstník MŽP č.
7/2000
TNV 75 2931 - odvětvová technická norma vodního hospodářství – povodňové
plány
Povodňový plán ORP Hořovice
Digitální povodňový plán Středočeského kraje
Digitální povodňový plán České republiky
Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR, Zpráva o plnění Strategie
ochrany před povodněmi pro území ČR – Mze ČR, MŽP ČR 2000
Územní Plán Hostomic
Studie Odtokové poměry v povodí vodního toku Chumava, Atelier CIFA - Doc.
Ing. J.Zuna, CSc., 2003
Informace od občanů – pracovní schůzka 02/2012, terénní šetření 04,05/2012
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1.1

Správci vodních toků

Vodní toky ve správním území obce byly identifikovány průnikem vektorových vrstev
správního území obcí a vrstvy DIBAVOD – vodní toky pojmenované. Správci toků byli
identifikováni z mapové aplikace na portálu voda.gov.cz
Název toku

Identifikátor
toku

ID toku
(CEVT)

Název recipientu

Správce toku

136 690 001 000
136 680 000 100
136 690 000 100
136 700 001 400

0
10 100 395
0
0

Běštínský p.
Chumava
Řeřicha
Šiberna

136 690 000 100
136 510 000 100
136 680 000 100
136 680 000 100

Lesy ČR, s.p.
Lesy ČR, s.p.
Lesy ČR, s.p.
Povodí Vltavy, s.p.

V rámci integrace správy vodních toků v České republice došlo s účinnosti k 1.1.2011 ke
změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonává dosud
zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu těchto
drobných vodních toků od 1.1.2011vykonávají státní podniky Povodí a státní podnik
Lesy České republiky, podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská
správa v podobě tzv. "zbytkové organizace s omezeným předmětem činnosti a s
omezenou majetkovou skladbou bude nadále vykonávat zejména správu hlavních
odvodňovacích zařízení a provoz souvisejících čerpacích stanic". Zaniká k 30.6.2012..
Kontakty:
Organizace
Povodí Vltavy, s.p.
Holečkova 106
Praha 5

Pracoviště - spojení
Centrální vodohospodářský dispečink
Tel: 257 329 425
Fax: 257 326 310
dispecink@pvl.cz
Ing. Karel Březina - Vedoucí dispečinku
Tel: 221 404 495
brezina@pvl.cz

Povodí Vltavy, s.p.
PS 6 Beroun
Hněvkovského 290
Beroun

Bohumil Nekut
Vedoucí PS 6
Tel: 311 625 884
nekut@pvl.cz
Lubomír Liška
Tel: 311 625 884
lubomír.liska@pvl.cz

Lesy ČR, s.p.
Přemyslova 1106
501 68 Hradec Králové

Tel: 495 860 111
Fax: 495 262 391
lesycr@lesycr.cz

Lesy ČR, s.p. správa toků
Oblast Povodí Vltavy
Tyršova 1902
256 01 Benešov

Tel: 317 723 604
Fax: 317 723 604
ost54@lesycr.cz
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1.2

Příslušný vodoprávní úřad

Organizace
Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2
268 01 Hořovice

Pracoviště - spojení
Odbor výstavby a životního prostředí
vedoucí
Ing. Blecha Jan , tel.: 311 545 324
e-mail: blecha@mesto-horovice.cz
Vodní hospodářství
Ing. Dlouhá Dana , tel.: 311 545 316
e-mail: vodhos@mesto-horovice.cz
Ing. Abrhámová Marcela, tel.: 311 545 316
e-mail: stavba4@mesto-horovice.cz

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství
vedoucí
Ing. HosefKeřka, PhD.tel.: 257 280 396
e-mail: kerka@kr-s.cz
Vodní hospodářství
Ing. Antonín Málek , tel.: 257 280 217
e-mail: malek@kr-s.cz

1.3

Povodňové orgány

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před
povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech
příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po
povodni, včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před
povodněmi.
Povodňovým orgánem po dobu trvání povodně ve správním území obce je Povodňová
komise města Hostomice, která je zřízena starostou města k plnění úkolů při ochraně
před povodněmi jako zvláštní orgán a starosta je jejím předsedou. Starosta poté jmenuje
další členy povodňové komise. Povodňová komise je přímo podřízená povodňové komisi
obce s rozšířenou působností Hořovice. Převezme-li při povodni řízení ochrany
povodňová komise ORP, provádí povodňová komise obce opatření podle svého
povodňového plánu v koordinaci s povodňovou komisí ORPnebo podle jejích pokynů.
1.3.1
•
•

Povodňové orgány
v době klidu - Městský úřad Hostomice
v době povodně - Povodňová komise města Hostomice

Povodňové komise okolních obcí (obcí na tocích)
• v době povodně - Povodňová komise obce Běštín
• v době povodně - Povodňová komise obce Lhotka
• v době povodně - Povodňová komise obce Lochovice
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•
•
•
•

v době povodně - Povodňová komise obce Neumětely
v době povodně - Povodňová komise obce Libomyšl
v době povodně - Povodňová komise obce Skřipel
v době povodně - Povodňová komise obce Velký Chlumec

•
•
•

v době povodně - Povodňová komise obce Jince (ORP Příbram)
v době povodně - Povodňová komise obce Čenkov (ORP Příbram)
v době povodně - Povodňová komise obce Pičín (ORP Příbram)

•

v době povodně - Povodňová komise městaDobříš (ORP Dobříš)

Povodňové komise obce s rozšířenou působností
• PK ORP Hořovice
Nadřízená povodňová komise obce s rozšířenou působností
• Povodňová komise Středočeského kraje

Povodňové komise obcí a ORP jsou uvedeny v příloze samostatné příloze –
PDF výstup systému POVIS
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2 Věcná část
2.1

Základní charakteristika území

Hostomice leží ve Středočeském kraji v okrese Beroun v rozsáhlém údolí uprostřed cest
mezi Příbramí, Berounem, Dobříší a Hořovicemi.
Jsou obklopeny okolními vrchy: Plešivcem, Hřebeny, Studeným a Housinou. Leží v
nadmořské výšce 359 m nad mořem. S osadami Radouš, Bezdědice, Lštěň mají cca
1600 obyvatel.
2.1.1

Klimatické poměry

Region spadá do klimatického regionu CH6 - CH7 (Quittova klasifikace – Atlas podnebí
Česka, 2007)
Veličina
Region CH - 7
Region CH - 6
Počet letních dní
10-30
10-30
Počet mrazových dní
140-160
140-160
Počet ledových dní
50-60
60-70
Průměrná teplota v lednu
-3 - -4 ˚C
-4 - -5 ˚C
Průměrná teplota v dubnu
4 - 6 ˚C
2 - 4 ˚C
Průměrná teplota v červenci
15 - 16 ˚C
14 - 15 ˚C
Průměrná teplota v říjnu
6 - 7 ˚C
6 - 7 ˚C
Počet dnů se srážkami alespoň 1 mm
120 – 130
140 – 160
Srážkový úhrn ve vegetačním období
500 - 600 mm
600 - 700 mm
Srážkový úhrn v zimním období
350 – 400 mm
400 – 500 mm
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
100-120
120-140

2.1.2

Hydrologická charakteristika toku Chumava

Chumava pramení 0,7 km od kóty Velká Baba geologicky složitém území, v úctyhodné
výšce 571 m n. m. Odtéká k Hostomicům, Radouši, Neumětelům a sleduje směr
Housiny. Dvakrát se tu zvláštním způsobem lomí v podobě písmene ,,Z" a ústí do
Litavky v Litomyšli v nadmořské výšce 278 m n. m. Od pramene k ústí je to tedy spád
rovných 300 metrů. Proto má velmi rychlý tok. Plocha povodí Chumavy je 77,6 km
čtverečních, délka toku je 18,2 km, průměrný průtok u ústí je 0,35 m/s.
Tok
Chumava
Chumava

Profil
Hostomice
ř.km 10,0
Hostomice
ř.km 11,0

N-leté průtoky v m3/s
Q5
Q10
Q20
Q50

Plocha
povodí
km2

Q1

Q2

10,226

1,5

2,7

4,7

6,7

9,1

13,0

16,6

11,632

1,7

3,0

5,2

7,5

10,1

14,5

18,5

ČHMÚ 2003, Třída přesnosti: 3., tzn. Q100, Q50 (±40%), Q10 (±30%)
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2.1.3

Analýza časových možností

Postupové doby průtoků na toku Chumava
Měrný profil
název

ř.km

průtok (m3.s-1)
čas (hodin, minut)

K datu 16.6. nebyly zjištěny údaje k postupovým dobám. V případě existence těchto údajů budou
do plánu doplněny.

2.2

Druh a rozsah ohrožení povodní

Povodeň je definována jako přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo
jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a
může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého
území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný,
případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň
může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem
ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která
může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na
vodním díle (zvláštní povodeň).
Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity
(SPA) a končí odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen
druhý SPA. V tom případě končí odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace,
při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném
profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle
povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém
území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto
podmínek, vodoprávní úřad.
Za nebezpečí vzniku povodně se považují situace zejména při:
• dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho
stoupající tendenci,
• déletrvajících vydatných srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních
dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při
vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů,
• vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.
2.2.1

Výskyt povodní na území

Povodně
vyskytující
se
v povodí
jsou
v převážné
většině
spojeny
s hydrometeorologickou situací na území správního území obce s rozšířenou působností
Hořovice.
Nejčastěji se vyskytující povodně lze rozdělit do čtyř skupin :
• povodně způsobené táním sněhové pokrývky v zimním nebo jarním období,
případně v kombinaci s dalšími srážkami. Tyto povodně se vyznačují velkým
rozsahem a dlouhou dobou trvání s ohrožením rozsáhlých území. Nedosahují
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většinou extrémních kulminací průtoků, objemy povodňových vln jsou však
značné. Nebezpečí těchto povodní stoupá při kumulaci tání a jarních dešťových
srážek.
•

povodně přívalové způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity v letním
období. Tyto povodně zasahují obvykle malá území s katastrofálními důsledky a
velice rychlým průběhem. Průtoky dosahují extrémních hodnot při menším
objemu povodňové vlny, těžko se předpovídají a většinou je nezachytí ani hlásný
a varovný systém, proto se opatření soustředí především na oblast prevence.
Takováto povodeň je v Hostomicích velmi pravděpodobná.

•

povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními srážkami. Tyto povodně
zasahují rozsáhlá území, obvykle s extrémními průtoky i značnými objemy
povodňových vln, především na větších tocích. Zpravidla jsou předpovězeny
meteorologickou službou a v našich podmínkách nebývají časté, způsobují však
největší škody;

•

povodně způsobené zimními ledovými jevy jako např. tzv. ledové nápěchy,
ledové zácpy. Tyto povodně nebývají způsobeny zvýšenými průtoky, ale
ucpáním průtočného profilu toku ledem, ledovou tříští, ledovými krami apod.
Jedná se o povodně místního charakteru a na hlavních tocích ve správním území
a přítocích připadají v úvahu v extrémních mrazech v úvahu, zejména ledochod
při tání.

2.2.2

Historické povodně na území

Úpravy koryta v minulosti v důsledku povodní
V důsledku stále rostoucích přívalů valounů a často se opakujících záplav na Litavce
vypracovalo v letech 1889 – 1890 c.k. lesnicko-technické oddělení pro hrazení bystřin,
Odbor Královské Vinohrady z rozkazu ministerstva orby povšechný projekt zahrazení
četných strží a rozsáhlejších zalesnění jejich povodí. Na základě tohoto projektu byla
zákonem č. 62 z.z. ze dne 31. 8. 1892 zajištěna realizace staveb, odbor LTM HB byl
pověřen provedením a následně byly vypracovány podrobné projekty podle postupu
financování - „Za bystřinu lze Chumavku pokládat pouze v jejím horním toku do Rokle
pod Hostomicemi. Zahrazovací práce, které zde mají provésti, budou se tudíž
vztahovati pouze na tuto trať potoka a pak na dva menší přítoky Chumavky, a to
částečně v obvodu obce Běštín a částečně v obvodu obce Velký Chlumec.“
V březnu 1900 předložil odbor LTM-HB ministerstvu orby povšechný projekt na
zahrazení bystřin tratě Chumavky, projekt byl přijat nově jmenovanou zemskou komisí
pro úpravu řek v království českém dne 25. 2. 1901a byl schválen ministerstvem vnitra
28. 12. 1904. Po schválení komisí v červnu 1905 byla ustavena stavební správa odboru
LTM-HB pro povodí Litavky v Lochovicích která zahájila zahrazení horní tratě
Chumavky.
Ve stavebním roce 1905 byly zahájeny zahrazovací práce v trati nad městem Hostomice
až k Podbabě. Provedeny byly příčné objekty, tj. kamenné a dřevěné základní prahy,
jimiž bylo dno potoka sestupňováno na sklon 5 promile, tím se zastavilo podélné a
příčné vymílání koryta. Silně potrhané břehy potoka byly vysvahovány a místně
obloženy drnem.
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V květnu roku 1910 přišla v celém pracovním poli následkem průtrže mračen mimořádně
veliká voda, po níž bylo nutné provedené zahrazovací objekty opravit a doplnit.
Vodoprávní kolaudace provedených prací byla provedena na podzim 1912.
V úseku nad zátorským mlýnem byla v roce 1931 provedena oprava a doplnění
dřevěných a kamenných prahů a stupňů a pomístných zídek ke stabilizaci narušených
břehu Chumavy.
Povodně posledních 20ti let
Největší zaznamenaná povodeň posledních let proběhla ve správním území
dne 21. 7. 2011. V Hostomicích došlo pouze k lokálním drobným problémů, došlo
k destrukci revitalizovaného koryta a odnosu opevnění břehů a bermy.
Výraznější problém nastal v Bezdědících, kde vybřežil HMZ.
Nejvíce došlo k vybřeženíChumavy a masivnímu rozlivu v Radouši, kvůli nekapacitním
mostům a zanesenému koryto. Došlo k vybřežení na návsi a zatopení přilehlých objektů
do výšky až 1,2 m viz. foto v příloze.
2.2.3

Přirozená povodeň na tocích

Rozsah ohrožení při přirozené povodni vyplývá ze závěrů studií záplavových území a
z údajů historických povodní, kterými disponuje městský úřad.
Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu
přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce
vodního toku vodoprávní úřad.
Všechna stanovená záplavová území jsou shromažďována Ministerstvem
životního prostředí ČR, jako ústředním povodňových orgánem a jsou
vizualizovaná v Digitálním povodňovém plánu ČR (dPP ČR) – www.dppcr.cz. Dále
jsou obsažena v grafické části digitálního povodňového plánu Středočeského
kraje. V evýhldu budou obsažena v dPP ORP Hořovice.
Rozsah ohrožení podél jednotlivých toků byl ověřen terénním šetřením, jehož součástí
bylo pořízení individuální pozemní fotodokumentace.
Při terénním šetření byl rámcově vymezen rozsah ohrožení na vodních tocích, u nichž
nebylo stanoveno záplavové území.
2.2.4

Přirozená povodeň na toku Chumava a přítocích

K datu 16. 6. 2012 nebylo na toku Chumavy zpracována studie záplavového území a
toto území nebylo stanoveno. Existují pouze dílčí dokumentace zpracovávané pro účely
revitalizace a jiných úprav koryta v určitých exponovaných úsecích toku.
Rozsah rozlivu byl tedy odhadnut dle údajů občanů a zástupců města. Byl ověřen
terénním šetřením, v rámci kterého byla pořízena kompletní fotodokumentace.
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2.2.5

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Při povodni by se zcela nově mohly ukázat problémy při ucpání profilů propustků,
popřípadě při nahromadění plavenin u pilířů mostů.
Z hlediska ucpání mostních profilů jsou kritické všechny mosty a lávky, i ty jež jsou pro
převod Q100 kapacitní. Ucpáním mostních profilů by došlo k vzdutí vody nad mostem a
k výraznému zvětšení rozlivu. Dále lze předpokládat, že by došlo i k poškození mostů a
zejména stržení a odplavení lávek. Zejména stržené lávky mohou způsobit nápěch níže
na toku.
Proti vzniku těchto povodní jsou nyní přijata tato opatření:
• odstranění provizorních propustků a vpustí, skládek materiálu, které mohou
utvořit ucpání kritických profilů v záplavovém území,
• v době povodňové aktivity neustálá kontrola kritických míst (propustků, vpustí,
mostních pilířů apod.).
2.2.6

Ovlivnění povodně lidským faktorem

Přirozená povodeň na toku je lidským faktorem ovlivnitelná pouze malou měrou a to
manipulacemi na vodních dílech v povodí.
2.2.7

Ledové jevy

Dle podkladů města a dle dostupných historických informací jsou některé drobné úseky
toků ve správním územínáchylné k tvorbě ledových jevů. Jedná se zejména o omezení
průtočných profilů propustlů a mostků. Tomuto jevu je v zimním a předjarním období
třeba věnovat zvýšenou pozornost hlídkovou službou. Hlídkovou službu bude
konat pověřený pracovník Městského úřadu nebo člen povodňové komise.
Základní specifikace tvorby ledových jevů je uvedena v kapitole 2.5.1
2.2.8

Zvláštní povodeň

Za zvláštní povodně jsou považovány povodně způsobené umělými vlivy, tj. situace, jež
mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo
mohou vzdouvat vodu zejména při:
• narušení tělesa vzdouvacího vodního díla (zvláštní povodeň typu 1= ZPV 1)
• poruše hradících konstrukcí a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl (
označená
jako ZPV 2 )
• nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (
označená
jako ZPV 3 )
Průběh zvláštních povodní je velmi rychlý a zpravidla má katastrofické následky. Je
řešen Plány krizové připravenosti pod vybraným vodním dílem před zvláštní povodní. Ve
správním území Hostomic není zvláštní povodeň pravděpodobná.

Stránka 14 z 89

Povodňový plán města Hostomice

2.3

Ohrožené objekty a kritická místa

Naplnění objektů povodňového plánu je tvořeno dynamicky, s využitím dat centrální
databáze POVIS, do které má každá obec individuální přístup. Zde jsou spravovány
údaje za celé správní území města Hostomice s jasnou geografickou a tématickou
lokalizací.
Ohrožené a ohrožující objekty, místa omezující odtokové poměry a další objekty byly
zpracovatelem do databáze zaneseny na základě podrobné analýzy podkladů, zejména
studií úprav toku a na základě podrobné rekognoskace terénu v obci. Při místním
šetření byla individuálně pořízena pozemní fotodokumentace, která je součástí
povodňového plánu a byla georeferencovaná zanesena i do POVIS.
Byly využity informace od občanů o historických povodních a o míře ohrožení lokalit
v obci (setkání s občany a členy hlídkové služby a členy PK proběhlo 9. 2. 2012 14,00
hodin). O možnosti účasti občanů na tvorbě plánu byly občané vyrozumění oznámením
na úřední desce a v místech bydliště na určených informačních plochách.
Výčet objektů vychází z předpokladu alespoň částečně volných průtočných profilů mostů
a lávek. Pokud někde dojde k nápěchu a úplnému ucpání mostních profilů, může dojít k
zaplavení i dalších lokalit, běžně neohrožených.
Objekty zanesené do POVIS – objekty zobrazitelné v digitálním povodňovém plánu
ČR, případně v aplikaci dPP Středočeského kraje:
Ohrožené objekty
Ohrožující objekty
Místa omezující odtokové poměry
Místa ohrožená přívalovými (bleskovými) srážkami – vrstva kritických bodů VÚV
Fotodokumentace

Objekty dPP – kapitola 4.1.

2.4

Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity (SPA) se vyhlašují na základě dosažení směrodatných limitů,
vyjádřených vodními stavy na vodním toku a přítocích
.
Vyhlašování jednotlivých SPA bude koordinováno na základě informací z automatických
stanic měření a dle informací hlídkové služby.
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ř.km
14,47

Tok

Kategorie
C

Chumava
Chumava

11,79
9,85
8,64

Chumava Radouš

Chumava

Chumava Bezdědice

Chumava

Chumava Hostomice

C

Chumava Zátor

C

Název
profilu

C

HOSTO_04

HOSTO_03

HOSTO_02

HOSTO_01

ID Profilu

Pro monitoring stavů vodních toků zřizuje město Hostomice 4 hlásné profily
Úsek
platnosti
SPA

Zátor Hostomice

Hostomice Bezdědice

Bezdědice Radouš

Radouš

1. SPA

40 cm

30 cm

40 cm

80 cm

2. SPA

70 cm

60 cm

70 cm

3. SPA

100 cm

90 cm

100 cm

120 cm 160 cm

Popis
umístění
Vodočet
umístěn
na PB
opěrné
zdi
mostu.
Vodočet
umístěn
na LB
opěrné
zdi
mostu.
Vodočet
umístěn
na PB
opěrné
zdi
mostu.
Vodočet
umístěn
na PB
opěrné
zdi
mostu.

Poznámka

Pozorování od
Domova
důchodců.
Mostovka 210
cm nade dnem
koryta.
Pozorování z
pravého břehu.
Mostovka 90
cm nade dnem
koryta.
Pozorování z
levého břehu.
Mostovka 145
cm nade dnem
koryta.
Pozorování z
levého břehu.
Mostovka 195
cm nade dnem
koryta.

Pro hlídkovou službu na uvedených profilech jsou v povodňové komisi určení
členové, kteří budou provádět vizuální kontrolu profilů a předávat informace
povodňové komisi.

2.5

Definice 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.).
1. stupeň povodňové aktivity - bdělost - nastává při nebezpečí přirozené povodně a
zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Stav bdělosti nastává rovněž vydáním
výstražné informace ČHMÚ, ve které je očekávaná situace označena některým ze
stupňů povodňové
aktivity a je vymezena oblast nebo vodní toky, na kterých je nebezpečí povodně platí.
2. stupeň povodňové aktivity - pohotovost - vyhlašuje příslušný povodňový orgán,
když
nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň v době povodně, když však ještě
nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
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.
3. stupeň povodňové aktivity - ohrožení - vyhlašuje příslušný povodňový orgán při
bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a
majetku v záplavovém území.
Stanovené směrodatné limity pro stupně povodňové aktivity jsou obsažené v
povodňových
plánech.
Stupně povodňové aktivity z hlediska bezpečnosti vodních děl
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).
1. stupeň povodňové aktivity - bdělost - nastává při dosažení mezních hodnot
sledovaných
jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla nebo při zjištění mimořádných
okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.
2. stupeň povodňové aktivity - pohotovost - se vyhlašuje při překročení mezních hodnot
sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.
3. stupeň povodňové aktivity - ohrožení – se vyhlašuje při dosažení kritických hodnot
sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se
zahájením nouzových opatření.
Stanovené mezní a kritické hodnoty pro vodní díla I. až 3. kategorie z hlediska TBD,
která
vzdouvají a akumulují vodu, jsou uvedena v Plánu ochrany území pod vodním dílem
před zvláštní povodní, případně v manipulačním řádu vodního díla. Pro vodní díla IV.
kategorie povinnost vlastníků poskytovat podklady pro zpracování tohoto plánu ve
vodním zákonu zakotvena není a konkrétní směrodatné limity pro dané vodní dílo
obvykle stanoveny nejsou.
Pro vyhlašování krizových stavů (stav nebezpečí a nouzový stav) nejsou objektivní
kriteria
(směrodatné limity) dopředu stanoveny. Záleží na individuelním posouzení míry
ohrožení při
konkrétní povodňové situaci a možností povodňových orgánů ji zvládnout, provedeném
orgánem krizového řízení.

2.5.1

Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle ledových jevů na tocích

Ledové povodně nevyvolává vysoký průtok vody, ale led v korytě, který výrazně snižuje
průtočnou kapacitu koryta a vzdouvá hladinu vody. Ledové povodně se vyznačují
extrémními stavy vody.
Obvykle se tak děje na krátkém úseku toku, avšak v určitých případech může ledová
povodeň zasáhnout tok v délce několika desítek kilometrů.S ledovými povodněmi se
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setkáváme v období tání, ale také v období mrazů. V období tání je vyvolávají zcela jiné
procesy a jevy než v období mrazů a průběh povodní je zcela odlišný.
Ledové povodně v období mrazů
V období mrazů vznikají ledové povodně na tocích, kde je intenzivní chod ledové kaše
nebo kde se intenzivně tvoří převážně jen dnový led a koryto nezamrzá. Ledová kaše i
dnový led vznikají z vnitrovodního ledu. Ten se, zjednodušeně řečeno, tvoří v tocích s
větším sklonem dna. Vnitrovodní led se tvoří buď malou hloubkou vody a zachytává se
na dně a vytváří dnový led nebo v proudu vyroste a spojí se s dalšími částečkami
vnitrovodního ledu do shluků a vyplave na hladinu, kde se z něj postupem utvoří ledová
kaše. Na hladině pak zaznamenáváme chod ledové kaše.
Toky s dnovým ledem
V tocích, kde je kamenité, štěrkopískové nebo balvanité dno a větší rychlost, se tvoří na
počátku mrazového období především dnový led. Dno se pokrývá ledem, tloušťka ledu
se postupně zvětšuje a dno se zvyšuje. Led se na dně neukládá rovnoměrně a nemusí
pokrývat plošně celé dno. V korytech s proměnlivou hloubkou se ukládá především na
vyvýšených místech a tvoří ledové prahy, které fungují jako rostoucí pevné jezy.
Spolu s dnovým ledem se většinou tvoří i břehový led. Břehový led se pomalu rozšiřuje a
není-li koryto příliš široké, hladina po několika dnech mrazů zamrzne. Koryta, u kterých
dnový led vytvořil vysoké ledové prahy, zamrzají postupně. Nejdříve zamrznou úseky s
malým sklonem a to rozšiřováním břehového ledu.Zvětšením hloubky a poklesem
rychlosti vody se v korytě již netvoří jen dnový led, ale také ledová kaše. Ta se
transportuje korytem na hladině a v zamrzlých úsecích se hromadí před utvořenou
pokrývkou, která je překážkou pro její průchod tokem. Ledová kaše vytváří na hladině
koberec, který promrzne v pevnou pokrývku.
Ledový pokryv se tak postupně rozšiřuje proti vodě. Hladina stoupne a voda se vylévá
na led a namrzá na něm. Tloušťka ledového pokryvu rychle roste. Koryta, která vlivem
dnového ledu zamrzají, mají většinou tlustý ledový pokryv umístěný vysoko nade dnem,
někdy až v úrovni břehových hran.
Zamrznutím koryta voda ztratí přechlazení a nepatrně se oteplí. Tím se vytvoří
podmínky pro uvolnění dnového ledu a pokles hladiny. Ledový pokryv se většinou
propadne a začne se na něj vylévat voda, která na něm namrzá. Množství ledu v korytě
dále roste. Výsledkem je extrémně zaledněné koryto, které má velmi malou průtočnou
kapacitu a v případě rychlého oteplení a zvýšení průtoku dochází k ledové povodni.
Ve velmi drsných balvanitých korytech se nevytváří podmínky pro rozvoj břehového ledu
a ledové kaše. Pak se ledové poměry v korytě vyvíjí jinak než v předchozím případě.
Koryto nezamrzne a trvale se v něm tvoří pouze dnový led. Jestliže tuhé mrazy trvají
delší dobu, dosáhne tloušťka dnového ledu překvapivě vysoké hodnoty. Celá hladina je
trvale otevřená a v toku se tvoří největší možné množství ledu.
Dnový led se uvolňuje od dna při nepatrném zvýšení teploty vody nad 0 ˚C. Toto
nepatrné zvýšení teploty v krátkém úseku toku vyvolává například intenzivnější sluneční
svit a to i v době mrazu. Uvolnění dnového ledu velké tloušťky způsobuje povodňovou
vlnu spojenou s transportem ledové hmoty. Vlna se rychle pohybuje dolů po toku,
protrhává ledové nápěchy a jiná nakupení ledu a vody, a prudce se zvětšuje.
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Náhlé odchody dnového ledu doprovázené výraznou povodňovou vlnou jsou velmi
nebezpečné a ohrožují koryto toku a jeho okolí. Proto je nebezpečné provádět stavby
nebo opravy mostních pilířů nebo propustků v době možného výskytu odchodu dnového
ledu. Zcela nepřípustné je, aby zamrzlá koryta sloužila za místa dětských her.
Toky s chodem ledové kaše
Za velkého průtoku ledové kaše nebo tříště dojde po určité transportní vzdálenosti k
ucpání hladiny kaší. Na takto vzniklé překážce na hladině se zachytává přitékající led.
Další postup závisí na hloubce a rychlosti vody. Při malé rychlosti se ledová kaše kupí
před překážkou a nastává rozšiřování ledového pokryvu proti vodě. Při velké rychlosti
vody je přitékající kaše strhávána pod pokryv, kde se usazuje. Tím zmenšuje průtočný
profil a vzdouvá vodu.
Zvýšením hladiny poklesne rychlost vody, ustane strhávání kaše pod led a led na
hladině se rozšiřuje proti vodě, a to až do míst, kde jsou podmínky pro strhávání kaše do
proudu. Kaše se usadí pod ledem, zmenší průtočný profil, vzduje vodu a celý cyklus se
opakuje, tvoří se ledový nápěch.
Ledové nápěchy dosahují různé mocnosti, délky a trvání. Všechny tyto parametry závisí
především na množství a vlastnostech ledové kaše, na hydraulických parametrech
úseku toku a na průtoku. Množství i vlastnosti ledové kaše závisí na transportní
vzdálenosti kaše a meteorologických podmínkách.
Pokud ledový nápěch vzdouvá vodu tak, že se začne vylévat z koryta, způsobuje
ledovou povodeň v období mrazů. Také odchod dnového ledu končí obvykle utvořením
ledového nápěchu.
Ledové povodně v době tání
Zamrzlé či zaledněné koryto má podstatně omezenou průtočnou kapacitu a představuje
hrozbu ledové povodně v období tání. O průběhu uvolňování ledu v korytě rozhoduje
vývoj počasí. Jestliže je oteplení mírné a není doprovázeno většími dešťovými srážkami,
průtok v toku se příliš nezvětší, nebo se zvýší pozvolna a led postupně odtaje. Nastoupíli po mrazivém počasí náhle teplé počasí s velkými dešťovými srážkami, průtok v tocích
prudce stoupne a voda se z extrémně zaledněného koryta rozlije.
V úsecích toku, kde je převážně jen ledový pokryv, přivodí proudící voda v období tání
její rozlámání a vzniklé kry se dají do pohybu. Nastává odchod ledu. Rozlámání ledové
pokrývky neprobíhá současně v celém toku. Nejdříve dojde k rozlámání v místech, kde
je pokrývka nejslabší, tj. v místech s větší rychlostí vody nebo s teplejší vodou. Odchodu
utvořených ker brání neporušený ledový pokryv. Na jejím okraji se kry hromadí a kupí,
vznikají ledové zácpy. Ty rostou jak do délky tak výšky, ucpávají koryto a vzdouvají
vodu.
Rozsah zácpy závisí na celé řadě okolností. První zácpy na horním toku jsou malé.
Prolomením zácpy se vytvoří vlna, která při svém celistvý pokryv a tlačí před sebou
vzniklé kry. Vlna se při svém postupu tokem zplošťuje a postupně ztrácí svoji sílu. Pohyb
ledu se zastaví a vznikne nová zácpa.
Uvolněné zácpy v horní části toku většinou iniciují prolomení zácep spodních. Za trvání
teplého počasí a narůstání průtoku se tok směrem dolů postupně uvolňuje a všechny
zácpy se většinou soustředí do jedné velké na dolním úseku toku. Po jejím prolomení
nastává bouřlivý odchod ledu v dolním toku a proud s ledovými krami je ničivý.
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Zácpa může být dlouhá jen pár desítek metrů, ale také desítky kilometrů. Její setrvání na
jednom místě je velmi rozdílné, od několika minut po několik dní. Velikost a trvání zácpy
není příliš závislé na průtoku vody. Postačí, aby se dosáhlo průtoku, který přivodí
rozlámání pokrývky a její následný pohyb. Tento průtok je většinou mnohem menší než
jednoletá voda. Zácpa ucpává koryto a extrémně vzdouvá vodu. Výška vzdutí je závislá
na velikosti zácpy a průtoku vody, ale i za relativně malého průtoku se dosahuje
extrémních stavů.
Zásady vyhlašování stupně povodňové aktivity (SPA) při ledových jevech
Vyhlašování SPA v období mrazů
S příchodem větších celodenních mrazů toky s malou rychlostí vody zamrznou a v
tocích s větším sklonem dna a rychlosti vody se začne tvořit vnitrovodní led a následně
ledová kaše nebo dnový led. Toky, které rychle zamrznou, nepředstavují v období mrazů
nebezpečí.
Nebezpečí ledových povodní je na tocích, které nezamrzají souvislou ledovou pokrývkou
a ve kterých se vyskytuje dnový led nebo chod ledové kaše.
Na počátku období větších celodenních mrazů je velká produkce ledové kaše, množství
ledu v korytě poměrně rychle narůstá, protože je velký rozsah volné hladiny. S rozvojem
břehového ledu a ledové pokrývky produkce ledu klesá a většinou po 10 - 14 dnech
celodenních mrazů nastává ustálený stav. Tok z velké části zamrzne a led téměř neroste
a ledové poměry zůstávají většinou nezměněné až do doby oblevy.
U toků s režimem dnového ledu toto neplatí a led v korytě většinou roste celé mrazové
období.
S příchodem větších celodenních mrazů provádí správce toku denní prohlídky toku. Při
prohlídce toku věnujeme pozornost především místům, kde se v minulosti vytvořily
ledové nápěchy. Informován je místně příslušný povodňový orgán o vzniklé situaci a
navrhuje vyhlášení stupňů povodňové aktivity.
•
•
•

1. SPA - BDĚLOST - nastává při zjištění chodu ledové kaše.
2. SPA - POHOTOVOST se vyhlašuje při zaznamenání tvorby většího ledového
nápěchu, u kterého je předpoklad, že může způsobit vybřežení vody a škody.
3. SPA - OHROŽENÍ se vyhlašuje, pokud vytvořený ledový nápěch způsobuje
zatopení a vznik větších škod.

Vyhlašování SPA v období tání
Rozsáhlé zamrzlé vodní toky představují nebezpečí ledové povodně. Toto nebezpečí se
stává akutní s příchodem náhlého velkého oteplení, kdy je nebezpečí zvýšení průtoku.
•

1.SPA - BDĚLOST - nastává v okamžiku příchodu výrazně teplého počasí. V
případě extrémního zalednění koryta dochází většinou k vylití vody z koryta již při
relativně malém zvýšení průtoku. Místa extrémního zalednění je nutné nalézt
ještě v období mrazů a posoudit jejich nebezpečnost. Jestliže hrozí nebezpečí
škod, je nutné učinit opatření. Extrémní zalednění se vyskytuje především u
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•

•

menších koryt a uvolnění ledu je většinou možné mechanizačními prostředky
před příchodem většího průtoku.
2.SPA - POHOTOVOST se vyhlašuje na počátku odchodu ledu nebo při
nebezpečí chodu ledu. Vyhlašuje ho povodňový orgán na návrh správce toku.
Odchod ledu začíná většinou na horním toku a postupuje směrem dolů tokem.
Směrem po toku se zvětšuje množství transportovaného ledu a zácpy jsou
postupně mohutnější.
K vyhlašování 2. SPA by se mělo, pokud je to možné, využít informací z horního
toku.
3.SPA - OHROŽENÍ se vyhlašuje při nebezpečí chodu ledu a tvorbě ledových
zácp, zvláště pokud vytvořené ledové zácpy vzdouvají vodu natolik, že se vylévá
z koryta a působí škody.

2.5.2 Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle srážek
Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch
toků, na kterých nejsou zřízeny hlásné profily. Jde zejména o povodí malých toků a
horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy
čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2
hodiny. V takových případech je velmi přibližně možné odhadnout vznik situace,
odpovídající stupňům povodňové aktivity podle množství spadlých srážek a povodí. Je
však nutné si uvědomit omezení, která jsou s tímto postupem spojená.
Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v
letním období. Při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí.
Sněhová pokrývka odtok z deště transformují a tyto složité podmínky tvorby odtoku se
obtížně simulují i moderními hydrologickými modely.
V letním období je obvykle vztah mezi srážkou spadlou na povodí a odtokem relativně
jednoduší. Důležitou roli hrají charakteristiky povodí, tj. jeho velikost, tvar, nadmořská
výška, sklonitost, druh a propustnost půd, geologický podklad, vývoj říční sítě a jeho
okamžitý stav, zejména vegetační pokryv a nasycenost povodí. Tu ovlivňují jednak
předcházející srážky a způsob jejich odvedení, ale i teplota vzduchu ovlivňující v letních
měsících značnou měrou výpar. Při velmi nasyceném povodí, kde se průtoky například
udržují na úrovni 30 denní vody, může k dosažení SPA stačit například jen 20 mm
srážek. Naopak při nenasyceném povodí a vysokých letních teplotách vzduchu nemusí
být například dosažen 2.SPA ani při 80 mm. Pro povodí, na kterých byly kalibrovány
hydrologické srážkoodtokové modely, jsou tyto skutečnosti zahrnuty v jejich
parametrech. Pro orientační odhad jsou v dále rozlišeny limitní hodnoty srážek pro
povodí nenasycené a pro povodí nasycené.
Důležité je jak velká část povodí byla srážkou zasažena, případně jestli srážka
postupovala po proudu nebo proti proudu hlavního recipientu. Síť srážkoměrných stanic,
ze kterých jsou operativně k dispozici informace o spadlých srážkách, není dostatečně
hustá pro postižení srážek, zejména pro malá povodí. Obvykle je nutné vycházet
z bodových měření srážek, kvalitativní představu o jejich prostorovém rozložení je
možné získat podle snímků meteorologického radaru. Dále uvedené limitní hodnoty
srážek jsou uvažovány jako srážky rovnoměrně pokrývající dané povodí.
Na velikosti kulminačního průtoku se značnou měrou podílí také intenzita srážky.
Rozhodující je při tzv. přívalových povodních na malých povodích při letních extrémních
bouřkových srážkách. Vyznačují se rychlým nástupem i poklesem průtoků a vysokou
kulminací. Protože informace o intenzitě srážek nejsou běžně dostupné, jsou dále
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uvedené limitní hodnoty vztaženy ke 24 hodinovým úhrnům srážek. Nepředpokládá se
však zcela jejich rovnoměrné rozložení, takže přibližně mohou platit i pro srážky kratšího
trvání.

2.5.2.1 Zásady vyhlašování stupně povodňové aktivity (SPA) podle srážek
Jako směrodatné limitní hodnoty pro vyhlašování SPA podle srážek je nutno používat
informace o prokazatelně spadlých srážkách. Kvantifikovaná předpověď srážek není
zatím dostatečně spolehlivá, zejména v určení lokalizace srážek ve vztahu k malým
povodím, aby mohla být jediným podkladem pro vyhlášení SPA. Je třeba si také
uvědomit, že situace SPA odpovídají na různých úsecích toků různým průtokům,
například 1.SPA nastává obvykle od 30-denního průtoku. až po 2-letý průtok. Situace
odpovídající 3. SPA je třeba dále ověřit podle skutečného stavu na vodních tocích.
Orientační limity srážek pro dosažení SPA
Období platnosti
květen – říjen
Typy oblastí
- horské a podhorské (orientačně nad 600 m n.m.).
- ostatní nižší a střední polohy.
Nasycenost povodí - povodí nenasycené – v posledních 10 dnech nebyly velké srážky
(orientačně ne více než 5 mm za den).
- povodí nasycené – větší srážky v posledním období, např. 50 a více mm
srážek za posledních 10 dní.
Nasycenost povodí můžeme hodnotit také podle vodnosti toků či podle zkušenosti.
Níže uvedené limity srážek pro SPA jsou hrubě orientační, protože povodňová účinnost
srážky je silně ovlivněna místními podmínkami (velikost, tvar a sklon povodí, druh
pokryvu,
nasycení půdy). Na základě těchto doporučení je možno stanovit konkrétní limity srážek
pro
dané území, které budou uvedeny v povodňových plánech.
Limitní srážka na povodí v mm za 24 hodin
Povodí
Nenasycené povodí
Typ oblasti
1.SPA
2.SPA
Horské a podhorské 50 až 70
70 až 80
Ostatní
nižší
a 40 až 60
60 až 70
střední

Nasycené povodí
1.SPA
2.SPA
30 až 50
50 až 60
20 až 40
40 až 50

Indikátor přívalových povodní (anglicky FlashFloodGuidance) je součást webové
aplikace HPPS, která může poskytnout povodňovým orgánům a provozovatelům LVS
odhad aktuálních směrodatných limitů pro nebezpečné přívalové srážky. Aplikace
průběžně podle spadlých srážek simuluje nasycenost území a udává velikost
potencionálně nebezpečné 1, 3 nebo 6 hodinové srážky, která by v daném území
způsobila povodeň. Výstup je presentován ve formě gridové mapy v rozlišení 3x3 km.
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ř.km
14,47

C

Chumava
Chumava

11,79
9,85
8,64

Chumava Radouš

Chumava

Chumava Bezdědice

Chumava

Chumava Hostomice

C

Chumava Zátor

C

Název
profilu

Kategorie

Hlásné profily a srážkoměry

C

HOSTO_04

HOSTO_03

HOSTO_02

HOSTO_01

ID Profilu

2.6

Úsek
platnosti
SPA

Zátor Hostomice

Hostomice Bezdědice

Bezdědice Radouš

Radouš

1. SPA

40 cm

30 cm

40 cm

80 cm

2. SPA

70 cm

60 cm

70 cm

3. SPA

100 cm

90 cm

100 cm

120 cm 160 cm

Popis
umístění
Vodočet
umístěn
na PB
opěrné
zdi
mostu.
Vodočet
umístěn
na LB
opěrné
zdi
mostu.
Vodočet
umístěn
na PB
opěrné
zdi
mostu.
Vodočet
umístěn
na PB
opěrné
zdi
mostu.

Poznámka

Pozorování od
Domova
důchodců.
Mostovka 210
cm nade dnem
koryta.
Pozorování z
pravého břehu.
Mostovka 90
cm nade dnem
koryta.
Pozorování z
levého břehu.
Mostovka 145
cm nade dnem
koryta.
Pozorování z
levého břehu.
Mostovka 195
cm nade dnem
koryta.

Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování
průběhu povodně. K vodním stavům (výjimečně průtokům) v hlásném profilu jsou
vázány směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity. Hlásné
profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.
Základní hlásné profily - kategorie A - jsou profily na významných vodních
tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně
před povodněmi na národní nebo regionální úrovni. Výběr hlásných profilů
kategorie A provádějí regionální pracoviště ČHMÚ spolu se správci povodí a
tento výběr projednávají s Ministerstvem životního prostředí a místně příslušnými
krajskými úřady. 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.
Doporučené vybavení hlásného profilu kategorie A je:
• stabilizovaný vodoměrný profil
• vodoměrná stanice s vodočetnou latí a místním záznamem
• automatický přenos dat do sběrného centra (předpovědní pracoviště ČHMÚ
nebo
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vodohospodářský dispečink správce povodí)
• automatické zasílání SMS zprávy při překročení nastaveného limitu na
určeného
pracovníka povodňové služby obce, v jejímž územním obvodu se profil nachází
• měrná křivka průtoků ověřená ČHMÚ
Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které
jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na krajské úrovni.
Výběr hlásných profilů kategorie B provádějí krajské úřady podle doporučení
regionálních pracovišť ČHMÚ nebo správců povodí a tento výběr projednávají s
místně příslušnými obcemi. 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 kategor2 A, případně vodoměrné stanice jiných správců.
Doporučené vybavení hlásného profilu kategorie B zřízeného v místě vodoměrné
stanice ČHMÚ nebo správce povodí je v zásadě stejné jako u profilu kategorie A.
V ostatních
případech je doporučené minimální vybavení:
• vodočetná lať
• orientační měrná křivka průtoků
Pokud není profil vybaven automatickou stanicí s přenosem dat, musí zřizovatel
projednat s povodňovým orgánem místně příslušné obce manuální odečítání
vodních stavů.
Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích,
které se využívají pouze na místní úrovni a nejsou centrálně evidované. Výběr
hlásných profilů kategorie C provádějí obce nebo vlastníci ohrožených
nemovitostí na vodních tocích podle svých individuálních potřeb, pokud jim
nepostačují profily kategorie A nebo B.
Hlásné profily kategorie C zřizují a provozují obce nebo vlastníci ohrožených
nemovitostí.
Doporučené minimální vybavení hlásného profilu kategorie C je vodočetná lať
nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající
směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (1. SPA – zelená, 2. SPA
– žlutá, 3. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi. Vybavení hlásného profilu
kategorie C zajišťuje jeho provozovatel.
Evidenční list hlásného profilu je dokument, ve kterém jsou uvedeny základní
informace o profilu, jeho umístění a vybavení, směrodatné limity stupňů
povodňové aktivity, způsob pozorování a hlášení a další údaje. Evidenční listy
hlásných profilů kategorie A a B vede ČHMÚ na základě údajů od provozovatelů
vodoměrných stanic a povodňových orgánů. Evidenční listy jsou v digitální
podobě přístupné na POVIS. Předpokládá se, že některé údaje budou do
systému vkládat přímo obce. Po dohodě mohou být na POVIS umístěny i
evidenční listy vybraných profilů kategorie C. Přístupová práva ke vkládání a
editaci údajů přiděluje administrátor POVIS. Základní povinné údaje evidenčního
listu jsou v Příloze č. 1 Metodického pokynu HPPS.
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Lokální výstražné systémy (LVS) - obce mohou v případě potřeby budovat
automatické lokální výstražné systémy, poskytující včasné informace zejména
pro případ náhlých povodní z přívalových srážek na malých povodích. Tyto
systémy zahrnují obvykle jednu nebo více automatických stanic pro sledování
srážek v povodí a vodních stavů ve vodních tocích s přenosem hodnot do
lokálního centra. Nutné je plně automatizované vyhodnocení měřených hodnot a
vyslání alarmového signálu při dosažení zadaných kriterií. Vodoměrné stanice
těchto systémů jsou formálně považovány za hlásné profily kategorie C. Do LVS
mohou však být zařazeny i některé stanice v hlásných profilech kategorie A nebo
B, pokud jejich umístěnívyhovuje účelu systému a provozovatel LVS si dojedná s
ČHMÚ nebo podnikem Povodí automatické přebírání dat ze stanic v těchto
profilech nebo posílání hlášení o překročení limitních stavů. Součástí LVS mohou
být i prostředky pro varování a vyrozumění.
2.6.1

Pozorování a hlášení v hlásných profilech

Hlásné profily kategorie A a B jsou většinou vybaveny automatickou stanicí s
přenosem dat do sběrných center (pracoviště ČHMÚ nebo dispečink podniku Povodí).
Tato centra ukládají aktuální údaje ze stanic do webové presentace, kde jsou k dispozici
pro povodňové orgány a veřejnost. Frekvence aktualizace údajů by měla být u hlásných
profilů kategorie A po 10 až 15 minutách, u hlásných profilů kategorie B alespoň jednou
za hodinu.
Povodňové orgány obcí podle § 78 vodního zákona organizují a zabezpečují hlásnou
povodňovou a hlídkovou službu, takže každý hlásný profil má být při nebezpečí povodně
a zapovodní sledován povodňovým orgánem obce, v jejímž územním obvodu se
nachází. Způsob sledování má být stanoven v povodňovém plánu obce. Ke sledování
profilu lze využít informací z webové presentace ČHMÚ nebo podniku Povodí, za
povodní však obec má podle situace zajistit i kontrolu v terénu. Jako minimální
četnost pozorování se doporučuje:
• při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň 1x denně
• při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2x denně
• při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3x denně nebo častěji podle potřeby
Pokud povodňový orgán obce při kontrole profilu zjistí ovlivnění měření (ledovými
jevy, vzdutím vody v důsledku ucpání průtočného profilu apod.) nebo zjistí
podstatný rozdíl mezi údajem na vodočetné lati a údajem ve webové presentaci,
oznámí tyto skutečnosti povodňovému orgánu ORP a provozovateli vodoměrné
stanice.
V případě, že v hlásném profilu kategorie B není instalována automatická stanice, zajistí
povodňový orgán obce manuální pozorování v hlásném profilu s výše uvedenou
doporučenou četností a hlášení zasílá na povodňový orgán ORP.
Pro včasnou aktivizaci povodňového orgánu obce v případě náhlých povodní, mohou
obce dojednat s provozovatelem automatické stanice (ČHMÚ nebo podnik Povodí),
která je k tomu technicky vybavena, aby zasílala v případě překročení dojednaného
limitu vodního stavu SMS zprávu na určené telefonní číslo pověřeného pracovníka obce.
Správci povodí podle § 82 vodního zákona navrhují povodňovým orgánům vyhlášení
nebo odvolání SPA. Provádí tak většinou na základě dosažení nebo překročení
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směrodatných limitů pro 2. nebo 3. SPA v hlásných profilech. Tyto informace zjistí
vodohospodářské dispečinky podniků Povodí z vlastní měřící sítě nebo ze sítě ČHMÚ a
předají je povodňovému orgánu příslušné ORP.
Povodňové orgány ORP podle § 79 vodního zákona organizují a řídí hlásnou
povodňovou službu ve svém správním obvodu, takže v rámci povodňového plánu ORP
má být stanoven podíl obcí na sledování hlásných profilů v jejich územní působnosti a
řešen systém předávání hlášení mezi obcemi. I když to § 79 zákona mezi úkoly
povodňových orgánů ORP výslovně neuvádí, je potřebné, aby povodňové orgány ORP v
rámci koordinace opatření na ochranu před povodněmi předávaly relevantní informace,
zejména výstražné informace a zprávy ČHMÚ a zprávy od správců vodních toků o
překročení směrodatných limitů SPA, povodňovým orgánům obcí ve své územní
působnosti. V případě poruchy automatické stanice, poruchy spojení nebo znemožnění
informace z hlásného profilu kategorie A nebo B z jiného důvodu, může sběrné centrum
ČHMÚ nebo podniku Povodí požádat povodňový orgán příslušné ORP o zabezpečení
náhradního pozorování. Povodňový orgán ORP zabezpečí náhradní pozorování
prostřednictvím povodňového orgánu obce, která hlásný profil za povodní dle svého
povodňového plánu sleduje, resp. kontroluje. Četnost náhradního pozorování se
dojedná podle závažnosti situace.
Povodňový orgán obce zasílá výsledky náhradního pozorování na ORP a sběrnému
centru provozovatele stanice. Sběrné centrum dle možností zařadí nahlášené údaje do
své webové presentace (případně s poznámkou - náhradní pozorování).
Hlásné profily kategorie C jsou pozorovány obcí nebo vlastníkem nemovitosti, kterému
hlásný profil slouží, při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby. Hlášení
z hlásných profilů kategorie C a hlášení ze stanic automatických LVS zasílají jejich
provozovatelé při nebezpečí povodně a za povodně v případě dohody povodňovému
orgánu příslušné ORP.
Provozovatel LVS může aktuální údaje z hlásných profilů svého systému uvádět ve
vlastní webové presentaci, nebo se v případě datové kompatibility může dohodnout
s ČHMÚ případně s podnikem Povodí o zařazení hlásného profilu do jejich presentace
hlásné služby. Toto řešení je doporučeníhodné pro hlásné profily, jejichž údaje mohou
mít širší než lokální využití.
2.6.2

Pozorování a hlášení na vodních dílech

Vlastníci všech vodních děl jsou podle § 84 vodního zákona povinni sledovat na vodních
dílech všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně, účastnit se hlásné
povodňové služby a informovat o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán ORP,
správce vodního toku, správce povodí, pracoviště ČHMÚ a HZS. Pro vodní díla I. až 3.
kategorie z hlediska TBD navrhuje vlastník (uživatel) příslušnému povodňovému orgánu
vyhlášení SPA z titulu nebezpečí zvláštní povodně. Zároveň v případě nebezpečí z
prodlení varuje povodňové orgány níže po vodním toku podle povodňových plánů
územních celků a bezprostředně ohrožené subjekty. Podrobnosti obsahuje Metodický
pokyn odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem
před zvláštní povodní (Věstník MŽP 2005, částka 9).
Pro malé vodní nádrže IV. kategorie Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní
povodní obvykle neexistuje a jejich vlastníci (uživatelé) nemají k dispozici konkrétní
mezní a kritické hodnoty jevů, které by vyjadřovaly ohrožení bezpečnosti jejich vodního
díla. Přesto se účastní hlásné povodňové služby a jejich povinností je informovat
povodňové orgány a další subjekty o nebezpečí zvláštní povodně.
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Vlastníci (uživatelé) všech vodních děl informují povodňový orgán, správce vodního
toku, správce povodí a pracoviště ČHMÚ o průběhu povodně a provedených
manipulacích, které
průběh povodně ovlivňují. K provedení mimořádných manipulací vyžadují souhlas
povodňového orgánu ORP nebo kraje podle možného dosahu vlivu manipulace.
2.6.3

Hlídková služba

K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě
potřeby hlídkovou službu. Hlídkovou službu bude provádět prvotně pověřený
pracovník Městského úřadu, s nastupující povodňovou událostí určený člen
povodňové komise.
Hlídková služba nastupuje na výzvu předsedy povodňové komise nebo podle vlastního
uvážení. O kontrole vede záznamy. Ve svých hlášeních uvádí datum, hodinu, místo
kontroly, stav zajištění (výška hladiny apod.). Povinností hlídky je kontrolovat vyvíjející
se situaci, odstranit drobné závady ihned anebo vyslat pracovní skupinu – SDH,
Technické služby případně požádat prostřednictvím komise o pomoc správce toku a
KOPIS HZS.
Hlídková služba sleduje vodní stavy v hlásných profilech (4.1.9) a stav
koryta v místech omezující odtokové poměry (4.1.8)
2.6.4

Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba je na území ORP Hořovice organizována
následovně:
• od Českého hydrometeorologického ústavu nebo Povodí Vltavy, státní
podnik, cestou KOPIS HZS Středočeského kraje,
• zpráva o nebezpečí povodně může přijít i cestou „Hromadných sdělovacích
prostředků“,
• zpráva o nebezpečí povodně může přijít v případě lokálních vydatných
dešťů nebo tajícího sněhu od Povodňových komisí měst a obcí výše na
toku,
• zpráva o nebezpečí povodně může přijít i od obyvatel, kteří jsou v okolí
vodních toků nebo vodních děl.
Základní chrakteristika
Předpovědní povodňová služba poskytuje povodňovým orgánům, popřípadě dalším
účastníkům ochrany před povodněmi, výstražné informace, další informace a předpovědi
• nebezpečí vzniku povodně
• vzniku povodně
• dalším nebezpečném vývoji povodně
• hydrometeorologických prvcích (srážky, vodní stavy, průtoky)
Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci se správci povodí. V
ČHMÚ
zajišťují
předpovědní
povodňovou
službu
sjednocená
pracoviště
meteorologických a hydrologických předpovědí a to Centrální předpovědní pracoviště
(CPP) v Praze a šest regionálních předpovědních pracovišť (RPP) na pobočkách
ústavu.
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Předpovědní povodňová služba ČHMÚ zahrnuje i výstražnou službu, která je začleněna
do tzv. Systému integrované výstražné služby (SIVS). Ta je koncipována jednotně pro
všechny druhy nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů, tedy nejen pro
povodně, ale také extrémní teploty, vítr, sněhové jevy a námraza, bouřky a dešťové
srážky. Vydávají se dva druhy výstražných informací:
Předpovědní výstražné informace (PVI) se vydávají, jestliže se očekává výskyt
některého nebezpečného jevu nebo se takový jev vyskytl a je předpoklad jeho dalšího
trvání. Rozlišují se tři stupně nebezpečnosti jevu, které jsou v grafickém výstupu na
portálu ČHMÚ vyjadřovány barevně:
• žádné nebezpečí - zelená
• nízký stupeň nebezpečí – žlutá
• vysoký stupeň nebezpečí – oranžová
• extrémní stupeň nebezpečí – červená
V případě vydání PVI na jev povodně odpovídají uvedené stupně nebezpečí zavedeným
stupňům povodňové aktivity na vodních tocích (nízké nebezpečí – 1. SPA bdělost
alespoň ve 3 hlásných profilech kategorie A nebo B; vysoké nebezpečí – 2. SPA
pohotovost alespoň ve 3 těchto profilech; extrémní nebezpečí – 3. SPA ohrožení
alespoň v jednom profilu). Nízký stupeň nebezpečí povodně (bdělost) může být vydán
přímo na základě očekávaných srážek nebo tání sněhu, bez přímé návaznosti na
konkrétní toky nebo hlásné profily. Ve výstražné informaci musí být specifikována oblast,
pro kterou platí. POZOR – barevné označení je však jiné než označení užívané v hlásné
povodňové službě pro SPA.
PVI vydává obvykle meteorolog CPP na základě výstupů meteorologických modelů a
konzultace s meteorology příslušného RPP a vojenské meteorologické služby. V případě
povodní konzultuje vydání PVI s hydrology CPP a příslušného RPP.
Informace o výskytu nebezpečných jevů (IVNJ) je vydána operativně při výskytu
hydrometeorologických jevů s extrémním stupněm nebezpečí, jako jsou extrémní trvalé
nebo přívalové srážky, vichřice, extrémně silné bouřky a krupobití. Ve většině případů se
jedná o velmi rychlý lokální vývoj meteorologických konvektivních jevů s následnými
doprovodnými jevy.
Při povodních se IVNJ vydává při prvním překročení směrodatných limitů 3. SPA
v jednom nebo více hlásných profilech kategorie A nebo B v ucelené oblasti (nikoli při
překročení pro každý jednotlivý hlásný profil), případně při bezprostředně očekávaném
překročení limitu 3. SPA. IVNJ se vydává také při zjištění stavu odpovídajícímu
extrémní povodni, který je na většině hlásných profilů nastaven tak, že odpovídá
50letému průtoku.
IVNJ při výskytu nebezpečných meteorologických jevů může vydávat meteorolog na
CPP nebo RPP. IVNJ pro nebezpečné povodňové jevy vydává meteorolog vždy po
konzultaci s hydrologem, případně vydává IVNJ přímo hydrolog.
Hydrologické informační zprávy (HIZ) jsou dalším produktem předpovědní povodňové
služby navazujícím na SIVS, ve kterém se doplňují, upřesňují nebo rozšiřují údaje
obsažené ve výstražných informacích. Obsahují podrobnější hodnocení průběhu
povodně a jejího dalšího očekávaného vývoje podle hydrologických předpovědních
modelů. Mohou být vydávány hydrology jak z úrovně CPP, tak z úrovně RPP jako
hydrologické regionální informační zprávy (HRIZ).
Hydrologická předpověď se vydává pro určené místo na vodním toku (předpovědní
profil). Standardně se předpovídá průběh vodního stavu a průtoku na 48 hodin dopředu
na základě výstupů hydrologického předpovědního modelu. K tomu vlastníci vodních
děl, která svým provozem významně ovlivňují průběh povodně, musí předpovědním
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pracovištím ČHMÚ poskytovat informace o provedených a plánovaných manipulacích na
těchto dílech.
Předpověď se počítá k 7. hodině ráno a je k dispozici obvykle mezi 8. a 10. hodinou
(podle lokality). Za povodní se podle situace ještě počítají mimořádné předpovědi v
průběhu dne. Sdružená srážková informace je speciální produkt ČHMÚ, který
poskytuje odhad množství a rozložení spadlých srážek na základě kombinace údajů
meteorologického radaru a pozemních srážkoměrných stanic. Uváděn je odhad srážek
spadlých za posledních 1, 3, 6 a 24 hodin v gridové mapě s rozlišením 1x1 km.
Všechny produkty předpovědní povodňové služby ČHMÚ jsou k dispozici ve webové
presentaci HPPS, výstražné informace SIVS také na portále ČHMÚ. Produkty PVI, IVNJ
a HIZ/HRIZ jsou kromě toho distribuovány prostřednictvím OPIS HZS povodňovým
orgánům, místě příslušným podle rozdělovníku produktu.
Vodohospodářské dispečinky podniků Povodí (VHD) a předpovědní pracoviště
ČHMÚ sinavzájem poskytují aktuální informace o stavech na vodních tocích a srážkách
na základě uzavřených dohod. ČHMÚ dále poskytuje VHD Povodí kvantitativní
předpověď srážek a hydrologické předpovědi ve všech předpovědních profilech. Další
informace čerpají VHD z vlastních automatických měřících sítí a hlášení od obsluhy
vodních děl a provozních pracovníků v terénu. Tyto informace využívají při řízení
manipulací na vodních dílech a jejich soustavách. VHD podniků Povodí za povodní
zpracovávají písemné informační zprávy (IZ PP), kterými informují povodňové orgány
ORP a krajů o situaci na vodních tocích a vodních dílech, provedených manipulacích a
zabezpečovacích pracích. Navrhují těmto povodňovým orgánům vyhlášení a odvolání
stupňů povodňové aktivity.
Informace správců povodí jsou pro potřeby povodňových orgánů a veřejnosti
presentovány také na vodohospodářském informačním portálu
http://www.voda.gov.cz/portal/cz/
Srážkoměrné stanice povodí Vltavy - http://www.pvl.cz/portal/srazky/cz/index.htm
Stavy a průtoky v tocích - http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm
nebo předávány prostřednictvím jejich zástupců v povodňových komisích. VHD podniku
Povodí Vltavy, s.p. zpracovává vlastní předpovědi vodních stavů a průtoků, které
využívají při zpracování informačních zpráv a poskytují povodňovým orgánům ORP a
krajů.
Informační zprávy, návrhy na vyhlášení nebo odvolání SPA a případné další
informace a předpovědi předávají VHD podniků Povodí na povodňové orgány OPR
a krajů přednostně prostřednictvím OPIS HZS kraje (KOPIS).
V rámci monitoringu meteorologické a hydrologické situace je možno využívat
například následující internetové zdroje informací:
Informace o počasí ČHMÚ
SIVS
Meteopressonline
Informace o počasí
v Německu a v Evropě
Informace o počasí v Evropě
srážkový radar
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2.6.5

Hlásná povodňová služba při přívalových povodních

Typické přívalové povodně jsou důsledkem intenzivních přívalových srážek krátkého
trvání (1 až 3 hodiny), zasahujících obvykle malé území (do 100 km2). Možnosti
předpovědí příčinných přívalových srážek jsou zatím velmi omezené. Na základě
rozboru synoptické situace ČHMÚ vydává PVI na nebezpečí jejich výskytu v nějaké
oblasti, ale konkrétní lokalizace srážkového jádra není možná. Jádro přívalové srážky
ani není obvykle zachyceno srážkoměrnou sítí ČHMÚ nebo VHD Povodí. Pokud je
extrémní srážka automatickou stanicí zachycena, vydává ČHMÚ výstražnou informaci
typu IVNJ směrovanou na povodňový orgán ORP, v jejímž územním obvodu stanice
leží.
Přívalové povodně jsou charakteristické rychlým nástupem povodňové vlny na malých
vodních tocích, případně povodňovým odtokem mimo trvalou říční síť. Vzhledem k těmto
vlastnostem se povodňová vlna obvykle neprojeví v hlásných profilech kategorie A nebo
B na větších vodních tocích nebo se projeví až po té, co zdevastuje území podél malých
vodních toků v horní části povodí.
Hlásná služba při přívalových povodních je do značné míry vázána na aktivity
místních povodňových orgánů v obcích a ORP. Ve všech obcích, kde podle
zkušeností k přívalovým povodním dochází nebo je lze podle místních podmínek
předpokládat, má povodňový orgán instruovat občany o tomto nebezpečí a ustavit
způsob hlášení pro případ jejich zjištění.
V případě obdržení PVI od ČHMÚ na nebezpečí přívalových srážek nebo povodní
v dané oblasti má povodňový orgán ustanovit hlídkovou službu. Jako kriterium
nebezpečnosti může použít například laické měření srážek (více než 50 mm v době
kratší než 6 hodin), nebezpečné vybřežení místní vodoteče, ucpání propustku nebo
mostu, případně jiné místně vypozorované jevy.
Pokud obec provozuje lokální výstražný systém nebo jednotlivé doplňkové hlásné profily
kategorie C, zakládá prioritně hlásnou povodňovou službu na informacích z těchto
systémů.
V případě zjištění přívalové povodně musí povodňový orgán obce okamžitě prověřit a
vyhodnotit situaci a v případě nebezpečí varovat obyvatelstvo a právnické osoby ve své
působnosti. Dále má informovat obce ležící níže po vodním toku a povodňový orgán
ORP.
Při zjištění extrémní srážky je dobré informovat také blízkou obec v sousedním povodí.
Podrobnosti má stanovit povodňový plán obce.
ČHMÚ v rámci předpovědní povodňové služby přispívá obcím ke včasnému zjištění
přívalových srážek jednak výše zmíněným vydávání PVI a IVNJ, jednak zpřístupněním
sdružené srážkové informace v rámci webové presentace HPPS. Další pomůckou je
indikátor přívalových povodní, který povodňovým orgánům poskytuje odhad dynamicky
se měnících kriterií pro povodňově nebezpečné srážky. Následným vývojovým stupněm
indikátoru přívalových povodní bude provázání tohoto systému na sdruženou srážkovou
informaci a zpracování informace, která bude přímo vyjadřovat aktuální nebezpečí
přívalových povodní na základě spadlých srážek.
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2.6.6

Informační toky hlásné a předpovědní povodňové služby

Hlásná služba je na území ORP Hořoice organizována následovně:
 od ČHMÚ nebo Povodí Vlatvy, státní podnik, cestou KOPIS;
 hlášení obcí;
 hlášení smluvně zajištěných dat Povodí Vltavy, státní podnik;
 hlášení od smluvně zajištěné osoby, která provádí odečty z vodočetných latí
pro ČHMÚ a Povodí, státní podnik;
 hlášení od příslušníků hasičských záchranných sborů (SDH);
 zpráva o nebezpečí povodně může přijít i cestou „Hromadných sdělovacích
prostředků“;
 zpráva o nebezpečí povodně může přijít i od obyvatel, kteří jsou v okolí
vodních toků nebo vodních děl.

Základní charakteristika
Informační toky hlásné povodňové služby zahrnují především předávání informací mezi
povodňovými, případně krizovými orgány, tedy mezi orgány obce, ORP, kraje a
centrálními orgány (MŽP, MV příp. ÚPK, ÚKŠ). Obsahem těchto informací ve směru
zdola nahoru jsou většinou zprávy, jejichž obsah není normalizován a které informují
vyšší orgán podle povahy situace. Součástí mohou být návrhy na vyhlášení nebo
odvolání SPA, požadavky na pomoc nebo převzetí řízení povodňových opatření vyšším
povodňovým orgánem, případně návrhy a vyhlášení krizového stavu. Ve směru shora
dolů jsou to vyhlášení SPA, vyhlášení krizového stavu (z úrovně hejtmana) a další
rozhodnutí vyššího orgánu. Speciálním případem jsou informace povodňového orgánu
obce pro sousední obce níže po vodním toku. Informace a zprávy mezi povodňovými
orgány jsou předávány různými spojovými prostředky (e-mailem nebo i telefonicky),
Předávající i přejímající orgán o nich učiní záznam v povodňové knize. Vedle této hlavní
informační linky se hlásné povodňové služby účastní také správci povodí, ČHMÚ,
správci vodních toků, vlastníci vodních děl a vlastníci nemovitostí v záplavovém území,
kteří informace do systému jednak dodávají a jednak přijímají. Správci povodí
(vodohospodářské dispečinky) a předpovědní pracoviště ČHMÚ komunikují
s povodňovými orgány zpravidla na úrovni ORP, krajů a ústředních orgánů, správci
vodních toků a vlastníci VD na úrovni ORP, vlastníci nemovitostí na úrovni obcí. Rovněž
o těchto informacích vedou povodňové orgány záznamy v povodňové knize.
Zjištění nebezpečí nebo výskytu povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily hlásí
obec, správce povodí, správce vodního toku, vlastník (uživatel) vodního díla, vlastník
nemovitosti nebo kdokoli jiný na příslušný povodňový orgán obce s rozšířenou
působností. Fyzické i právnické osoby mohou oznámení směrovat také na HZS nebo
Polic2 ČR (např. pomocí linek tísňového volání), které zajistí další předání příslušnému
povodňovému orgánu. Povodňový orgán ORP situaci vyhodnotí a podle závažnosti
informuje povodňový orgán příslušného kraje, HZS, RPP ČHMÚ a VHD příslušného
podniku Povodí. Informace o stavech v hlásných profilech kategorie A a B na vodních
tocích presentují provozovatelé těchto profilů na webových stránkách, které by měly
pravidelně sledovat povodňové orgány obcí a ORP, v jejichž povodňovém plánu je
hlásný profil uveden. První překročení směrodatných limitů 2. a 3. SPA ve sledovaných
automatizovaných profilech oznamují správci povodí (VHD) na místně příslušnou ORP.
Překročení nebo bezprostředně očekávané překročení stavu 3. SPA je také obsahem
výstražné informace ČHMÚ (IVNJ). ORP informuje obce v kritickém úseku vodního toku,
které již následně sledují údaje ve webové presentaci HPPS. Ohlášení překročení stavu
SPA může být dojednáno také jako SMS generovaná automatickou stanicí na mobil
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pověřeného pracovníka povodňového orgánu. V opačném směru zasílá obec výsledky
náhradního pozorování na vyžádání provozovatele
automatické stanice v případě jejího selhání. Předávání informací hlásné povodňové
služby mezi obcemi organizují ve svém územním obvodu povodňové orgány ORP.
Obvyklé je předávání informací o nebezpečí povodně dalším obcím dolů po vodním
toku, případně do sousedního povodí (při extrémních srážkách). Konkrétní způsob toku
informací je stanoven podle místních podmínek a obsažen v povodňových plánech.
Způsob předávání hlášení z hlásných profilů na tocích a kontakty na pověřené
pracovníky povodňové služby jsou také uvedeny v evidenčních listech hlásných profilů.
Povodňové orgány ORP kontrolují, aby skutečnosti uvedené v evidenčních listech
odpovídaly příslušným povodňovým plánům ORP a obcí, a provádějí přímou editaci
těchto údajů v evidenčních listech.
Informace předpovědní povodňové služby ČHMÚ (PVI, IVNJ, HIZ a HRIZ) distribuují
předpovědní pracoviště ČHMÚ povodňovým orgánům prostřednictvím operačních a
informačních středisek HZS. OPIS HZS krajů (KOPIS) informace doručí na úroveň krajů
a na úroveň ORP podle specifikace území, které je ve výstražné informaci nebo zprávě
uvedeno (kraje, okresy). KOPIS HZS může, na základě povodňového plánu ORP nebo
kraje, informovat o vydání výstražné informace (PVI nebo IVNJ) přímo jednotlivé obce
pomocí SMS.
Povodňový orgán ORP posoudí význam informace pro obce ve své územní působnosti a
rozhodne o jejím postoupení na úroveň obcí. V každém případě však musí být
postoupeny až na úroveň obcí IVNJ týkající se přímo jejich území nebo hlásných profilů,
které má obec uvedeny ve svém povodňovém plánu. Stejně je třeba okamžitě postoupit
oznámení VHD podniku Povodí o překročení směrodatných stavů 2. nebo 3. SPA v
těchto hlásných profilech.
Správcům povodí a dalším vybraným subjektům předávají předpovědní pracoviště
ČHMÚ všechny informace předpovědní povodňové služby přímo e-mailem. S ohledem
na spolehlivé zajištění informovanosti krajských orgánů, které rozhodují o případném
vyhlášení krizového stavu (stav nebezpečí), zasílají předpovědní pracoviště ČHMÚ tyto
informace e-mailem jako záložním spojením také na příslušné kraje.
Pro předávání informací hlásné a předpovědní povodňové služby se přednostně využívá
informačních a komunikačních sítí IZS a služeb OPIS GŘ HZS a OPIS HZS krajů.
Operační a informační střediska HZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem hlášení
a zajišťují vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění povodňových
orgánů, případně dalších státních orgánů a orgánů územně samosprávných celků podle
povodňových plánů. Vedle toho využívají informací hlásné a předpovědní povodňové
služby pro své vlastní úkoly v rámci IZS, tj. pro řízení a koordinaci záchranných a
likvidačních prací. Pro záložní předání informace na povodňový orgán ORP nebo kraje,
ústřední povodňový orgán a jiným subjektům povodňové služby se většinou využívá emailu. Pokyny pro zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby platí stejně i
v případě vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb. (stav nebezpečí,
nouzový stav) z důvodu povodní. Informační toky jsou v území s vyhlášeným krizovým
stavem směrovány na příslušné orgány krizového řízení (krizové štáby), které přebírají
řízení ochrany před povodněmi. Na každé úrovni řízení musí být zajištěno sdílení
informací mezi povodňovým a krizovým orgánem. Hlavní směry toku informací hlásné a
předpovědní povodňové služby jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 7 tohoto pokynu. Pro
plošnou distribuci některých informací předpovědní povodňové služby (předpověď
počasí, vydání výstražné informace) může být použito také veřejnoprávních sdělovacích
prostředků.
Varování právnických i fyzických osob (obyvatelstva) zabezpečují ve svém
územním obvodu povodňové orgány obcí. K tomu využívají pokud možno
koncové prvky varování v rámci JSV (tzv. mluvící sirény), případně jiné technické
prostředky dle svého povodňového plánu. V případě nebezpečí z prodlení mohou
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varování obyvatelstva na ohroženém území provést přímo OPIS HZS kraje. Způsob
je řešen v Plánu varování obyvatelstva, který je součástí Krizového plánu kraje,
zpravidla jde o dálkové zapnutí koncových varovných prvků JSV. OPIS HZS
prověřují funkčnost zařízení JSV jednou měsíčně. Funkčnost jiných varovných
prostředků na území obce prověřují povodňové orgány obce, zpravidla rovněž
jednou měsíčně.

2.7

Povodňová opatření

Jedná se o preventivní opatření, prováděná v době povodňového klidu a operativní
opatření, prováděná v době povodně. Základní a předvídatelná opatření k ochraně před
povodněmi je nutno zapracovat do povodňových plánů. Soubor všech opatření
k ochraně před povodněmi řídí a koordinuje povodňový orgán.
2.7.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (Preventivní)
stanovení záplavových území,
vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,
povodňové plány,
povodňové prohlídky,
příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,
organizační a technická příprava,
vytváření hmotných povodňových rezerv,
vyklízení záplavových území,
příprava účastníků povodňové ochrany,
činnost předpovědní povodňové služby,
činnost hlásné povodňové služby,
varování při nebezpečí povodně,
zřízení a činnost hlídkové služby,
evidenční a dokumentační práce.

2.7.2
•
•
•
•

Opatření za povodně (Operativní)
řízené ovlivňování odtokových poměrů,
povodňové zabezpečovací práce,
povodňové záchranné práce,
zabezpečení náhradních funkcí služeb v území zasaženém povodní (náhradní
doprava a zásobování, náhradní ubytování apod.)

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření prováděná při nebezpečí
povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků. Jsou
to zejména:
• odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty)
• znemožňujících plynulý odtok vody,
• rozrušování ledových celin a zácp na vodním toku,
• opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází,
• opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu,
• sanace protržených hrází za povodně ve spolupráci se správcem toku,
• instalace protipovodňových zábran,
• opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací,
• opatření k omezení znečištěné vody,
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•

opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a
vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na
příkaz povodňových orgánů.
Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí
být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku
nebo v celém povodí.
Povodňovými záchrannými pracemi se rozumí soubor technických a organizačních
opatření prováděných za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených
území. Tyto práce souvisejí se záchranou životů a majetků obyvatelstva postižené
oblasti. Záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život
nebo hospodářské zájmy jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví zajišťují
povodňové orgány ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi.
2.7.3

Opatření po povodni (Obnovovací)

Tato opatření se provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po
povodni.
• dokumentační práce,
• vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,
• vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně,
• vyhodnocení účinnosti přijatých opatření,
• návrhy na úpravu povodňových opatření.
Povodňová opatření ve smyslu ustanovení §65 vodního zákona č. 254/2001 Sb. nejsou
výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužící k ochraně před
povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi.
Rozsah operativních opatření prováděných pro ochranu před konkrétní povodní
se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi
stupni povodňové aktivity (SPA).
2.7.4

Povinnosti vlastníků pozemků a staveb v záplavovém území

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně
vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí
zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní
a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy
povodňových orgánů.
Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují
průběh povodně, zajišťují, aby nebyly zhoršovány odtokové podmínky a průběh
povodně, při tom:
•
•

zpracovávají povodňové plány, mají-li takovou povinnost podle § 71 odst. 4 nebo
jim byla uložena vodoprávním úřadem podle § 71 odst. 5,
provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány povodňové prohlídky, zejména
prověřují stav objektů v záplavovém území z hlediska možného ovlivnění
odtokových podmínek za povodně a možného odplavení staveb, jejich částí a
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.7.5

movitých věcí,
na příkaz povodňového orgánu odstraňují své předměty a zařízení, které mohou
způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku,
zajišťují pracovní síly a věcné prostředky k zabezpečení svých předmětů a
zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta
níže po toku,
v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a dostupnost
věcných prostředků a prověřují jejich připravenost podle povodňového plánu,
sledují na pozemcích a stavbách všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení
povodně, zejména nahromadění plovoucích předmětů a ucpání průtočného
profilu,
účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně
povodňový orgán, správce vodního toku a Hasičský záchranný sbor České
republiky,
zajišťují záchranu osob a svého majetku, včetně případné předčasné sklizně,
zajišťují ochranu plavidel a zařízení sloužících k plavbě, jsou-li vlastníky nebo
provozovateli přístavu; přitom se řídí pokyny orgánů státní plavební správy,
provádějí povodňové zabezpečovací práce, zejména na objektech propustků a
mostů, silničních a železničních náspů, aby nebyla omezena jejich průtočná
kapacita,
provádějí po povodni prohlídky pozemků a staveb, zjišťují rozsah a výši
povodňových škod a poskytují povodňovému orgánu podklady pro zprávu o
povodni,
odstraňují povodňové škody, zejména zabezpečují kritická místa pro případ další
povodně.
Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech
a v záplavovém území, nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně, nebo
její škodlivé následky.
Sledují se zejména splaveniny a další překážky snižující kapacitu koryta, odplavitelný
materiál skladovaný v inundačním území, zejména pak v potenciální proudnici nebo v
místech s vysokou hladinou a další skutečnosti ovlivňující povodeň.
Povodňové prohlídky organizuje a provádí povodňový orgán obce (organizuje
určený člen povodňové komise) nejméně 1x ročně většinou před jarním táním
(březen), za účasti správců vodních toků - Povodí Vltavy, s.p. a Lesy ČR, s.p..
Výsledkem je vždy protokol o zjištěných závadách a uložení nápravných opatření.
K prohlídkám je přizván i vodoprávní úřad Hořovice.
Zaměření povodňových prohlídek:
• stav a kapacita koryt, ochranných hrází, objektů, mostů, propustků, ale také
stromů a keřů v korytech,
• přítomnost skládek materiálu v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém
území nebo území ohroženém povodněmi), které by mohly zhoršit průběh
povodně, jako je
stavební materiál, dřevo (klády, kulatina, prkna, apod.), zemědělské produkty
(sláma, seno), stavební buňky, kontejnery apod.,
• přítomnost skládek v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo
území ohroženém povodněmi) ropných produktů, chemikálií apod., které by
mohly způsobit kontaminaci vody a půdy při povodni,
• umístění plotů a ohrad všech druhů,
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•

plovoucí objekty (karavany, dřevníky apod.) a jejich zajištění.

Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků,
taveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou
způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito
vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.
Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (např.
fotografie, videozáznam). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná
opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni, kterými mohou být např.
skládky, špatně zajištěné plovoucí objekty, nežádoucí křoviny a dřeviny apod. Dále se
na základě prohlídek přijímají další opatření, které vedou ke zvýšení kapacity profilů
apod.

2.7.6

Zákonná omezení v záplavových územích

V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s
výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky,
provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním
tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění
odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a
technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém
území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně
chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena
taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky.
V aktivní zóně je dále zakázáno
• těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět
terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
• skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
• zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
• zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit omezující
podmínky. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.

2.8

Dokumentace a vyhodnocení

Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu
povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a
velikosti škod a dalších okolnostech souvisejících s povodní.
Jde zejména o:
• záznamy v povodňové knize,
• průběžné zaznamenávání vodních stavů a průtoků,
• průběžné zaznamenávání údajů o provozu vodohospodářských děl ovlivňujících
průběh povodně,
• označování nejvýše dosažené hladiny vody,
• zaměřování a zakreslování zátopy,
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2.8.1

monitoring kvality vody a možných zdrojů znečištění,
fotografické snímky a filmové záznamy,
účelové terénní šetření a průzkumy,
vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni.
Povodňová kniha

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci
ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých
povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména:
• doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí,
• doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby
odeslání,
• datum a čas vyhlášení nebo odvolání SPA,
• datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem
vyššího stupně,
• datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem
vyššího stupně,
• doslovné znění příkazů povodňového orgánu,
• popis provedených opatření,
• výsledky povodňových prohlídek.
Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené - zapisovatelky. Ty jsou
povinny každý zápis podepsat. Zprávám se přiděluje Evidenční číslo a uvádí se, kde a
jak je zpráva založena.

2.8.2

Zpráva o povodni

Povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností a účastníci ochrany před
povodněmi, jimž je to zákonem uloženo, zpracovávají zprávu o povodni, při které byla
vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny
povodňové zabezpečovací a záchranné práce.
Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a
průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a
odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků
povodně.
Zprávu zpracují ve spolupráci s ORP do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě
potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do
šesti měsíců po ukončení povodně.
Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí a z hlediska hydrologického
Český hydrometeorologický ústav. Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu
povodňovému orgánu a k evidenci správci povodí.
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3 Organizační část
3.1

Povodňové orgány daného území

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní
působnosti odpovídají za organizaci povodňové ochrany, řídí, koordinují a kontrolují
činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Postavení a činnost povodňových
orgánů jsou specifikována ve dvou časových úrovních:
Mimo
•
•
•
•

povodeň jsou povodňovými orgány:
Městský úřad Hostomice,
Městský úřad obce s rozšířenou působností Hořovice,
Krajský úřad Středočeského kraje
Ministerstvo životního prostředí.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:
• povodňová komise Města Hostomice
• povodňová komise obce s rozšířenou působností Hostomice
• povodňová komise Středočeského kraje
• Ústřední povodňová komise ČR.
Ostatními účastníky povodňové ochrany ve správním obvodu ORP, kteří se podílejí na
ochraně před povodněmi v daném území, jsou:
• Správce povodí - Povodí Vltavys.p.
• Správce vodního toku – Povodí Vltavy, s.p., Lesy ČR, s.p.
• Správci vodních děl
• Provozovatelé vodovodů a kanalizací
• Provozovatelé distribuční sítě elektřiny a plynu
• Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo
zhoršují průběh povodně
.
a další subjekty, které mohou pomoci například dopravními prostředky, těžkou
mechanizací, zásobováním vodou a potravinami atd. Zapojení ostatních účastníků
ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínek.
Při povodni postupují podle vlastních povodňových plánů a podle pokynů povodňových
orgánů.

3.2

Činnost a jednání povodňové komise

Povodňová komise pro správní obvod obce s rozšířenou působností řídí, koordinuje a
kontroluje ochranu před povodněmi na území správního obvodu obce s rozšířenou
působností - ve smyslu povinností podle ustanovení § 79 zákona č. 254/2001 Sb. o
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a
podle Povodňového plánu pro správní obvod obce s rozšířenou působností. Řídí a
koordinuje opatření, prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžaduje
od jiných orgánů, právnických a fyzických osob, osobní a věcnou pomoc – to vše pokud povodeň zasáhla územní obvody více obcí ve správním obvodu a pokud PK stačí
vlastními silami a prostředky činit potřebná opatření a pokud řízení ochrany před
povodněmi nepřevzala Povodňová komise ORP Hořovice, resp. pokud nebyl na území
správního obvodu obce s rozšířenou působností vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový
stav podle krizového zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy PK podle dikce krizového zákona přestává
pracovat samostatně a stává se součástí krizového štábu pro správní obvod obce s
rozšířenou působností.
Činnost a způsob jednání komise jsou dány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a
vnitřními předpisy městského úřadu.
Komise se schází k projednání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i
mimo období povodní ohrožujících její správní území, k projednání organizačních a
jiných závažných otázek souvisejících se zabezpečováním ochrany před povodněmi.
Komisi svolává a jednání řídí její předseda z vlastního podnětu, z podnětu některého z
členů povodňové komise, na žádost povodňové komise ORP a kraje.
Sídlem komise je Městský úřad Hostomice Jednání se však může dle konkrétních
okolností svolat i na jiné místo.
Jednání komise se svolává alespoň 1x ročně, a to nejpozději do 30.11. běžného roku.
Na těchto (mimopovodňových) jednáních se prověřují přípravná opatření, zejména:
• stav povodňového plánu správního obvodu povodňové komise,
• organizační a technická připravenost, včetně spojení,
• podněty k realizaci potřebných opatření v zájmu ochrany před povodněmi,
• vyhodnocení činnosti v uplynulém období.
V období povodně zahajuje komise činnost při dosažení 2. SPA
• přebírá informace od hlásného systému a předpovědní služby,
• vyhlašuje a odvolává 2. a 3. SPA,
• posuzuje účinnost přijatých opatření,
• koordinuje zabezpečovací a záchranné práce,
• vyžaduje další pomoc orgánů, právnických a fyzických osob,
• dokumentuje a dokladuje průběh povodně.
Členové komise jsou při dosažení 2. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost. Hrozí-li
nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření.

3.3

Zákonné povinnosti povodňového orgánu

(§ 78 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů)
Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou
působností.
Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů
při ochraně před povodněmi
a) potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů)
pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh
povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce,
b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci
povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,
c) provádějí povodňové prohlídky,
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d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a
zabezpečení náhradních funkcí v území,
e) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují
varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného
systému varování,
g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a
povodňový orgán obce s rozšířenou působností,
h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
i) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle
povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických
osob osobní a věcnou pomoc,
j) zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných
občanů, zajišťují další záchranné práce,
k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují
náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
l) provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují
účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce
s rozšířenou působností,
m) vedou záznamy v povodňové knize.

3.4

Činnosti komise při jednotlivých SPA

1.SPA - stav bdělosti nastává na základě informací od:
• hlídkové služby obcí (dosažení limitních hodnot na sledovaných hlásných
profilech);
• Českého hydrometeorologického ústavu;
• Povodí Vltavy, státní podnik;
• Povodňové komise ORP Hořovice;
• Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje;
• hromadných sdělovacích prostředků;
• občanů.
2.SPA - stav pohotovosti a 3.SPA - stav ohrožení se vyhlašuje na základě informací
od:
• hlídkové služby obcí (dosažení limitních hodnot na sledovaných hlásných
profilech);
• Českého hydrometeorologického ústavu;
• Povodí Vltavy, státní podnik;
• Povodňové komise ORP Hořovice;
• Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje;
• hromadných sdělovacích prostředků;
• občanů.
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2. nebo 3. SPA může vyhlásit pro území obce také PK ORP Hořovice.

Při nebezpečí povodně (varování nebo výstraha ČHMÚ, hlášení KOPIS,
varování z Povodí Vltavys.p., hlášení jiné povodňové komise, …):
Varování je zabezpečeno pomocí systému e-mailu, telefonu a faxu – organizováno
MÚ Hostomice.
•

•
•
•
•
•

•

příjemce zprávy – pracovník MÚ, jí přepošle tajemníkovi Povodňové komise, který
zprávu (týká-li se tato možnosti vzniku povodně) zapíše do povodňové knihy a
potvrdí její přijetí zpětným telefonátem nebo e-mailem;
příjemce zprávy – pracovník MÚ, telefonicky vyrozumí také předsedu povodňové
komise, místopředsedu povodňové komise;
příjemce zprávy – pracovník MÚ, zprávu telefonicky předá dotčeným povodňovým
komisím okolních obcí;
předseda povodňové komise, po dohodě s tajemníkem PK, rozhodne o potřebnosti
hlídkové služby, a o tom, které hlásné profily a kritická místa je potřeba hlídat;
předseda povodňové komise, po dohodě s tajemníkem PK, rozhodne o případném
varování občanů;
hlídková služba zasílá hlášení tajemníkovi povodňové komise, případně určené
zapisovatelce. Hlášení obsahuje fotografie hlásného profilu (kritického místa),
videoklipy okolí a text, ve kterém je uvedeno místo, datum a čas obhlídky, teplota a
další meteorologické údaje a dále údaje důležité pro správné posouzení situace
(rychlý vzestup hladiny, rychlý pokles teploty, …);
veškerá hlášení a zprávy zapisuje tajemník povodňové komise (případně určená
zapisovatelka) do povodňové knihy.

První stupeň - STAV BDĚLOSTI - nastává při nebezpečí přirozené povodně
a zaniká, pominou - li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat
zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového
nebezpečí.
•
•
•

•
•

•
•

příjemce zprávy – pracovník MÚ vyrozumí tajemníka PK zprávu či hlášení ověří
zpětným dotazem a zapíše do povodňové knihy;
příjemce zprávy – pracovník MÚ, telefonicky vyrozumí také předsedu povodňové
komise, místopředsedu povodňové komise;
příjemce zprávy – pracovník MÚ, zprávu telefonicky předá dotčeným povodňovým
komisím okolních obcí, KOPIS, Povodí Vltavy, státní podnik a povodňové komisi
ORP. Četnost dalších hlášení je 2x denně;
hlídková služba vykonává obhlídky hlásných profilů a kritických míst zpravidla 2x
denně dle potřeby – po dohodě s tajemníkem PK určí předseda PK;
hlídková služba zasílá hlášení tajemníkovi povodňové komise, případně určené
zapisovatelce. Hlášení obsahuje fotografie hlásného profilu (kritického místa),
videoklipy okolí a text, ve kterém je uvedeno místo, datum a čas obhlídky, teplota a
další meteorologické údaje a dále údaje důležité pro správné posouzení situace
(rychlý vzestup hladiny, rychlý pokles teploty, …);
veškerá hlášení a zprávy zapisuje tajemník povodňové komise (případně určená
zapisovatelka) do povodňové knihy;
tajemník povodňové komise (případně určená zapisovatelka) provede kontrolu
spojení na všechny členy PK.
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Druhý stupeň - STAV POHOTOVOSTI - se vyhlašuje v případě, že nebezpečí
přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území
mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot
sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.
Čas Č
Č+0

Popis činnosti při vyhlášení 2.SPA
Předseda povodňové komise vyhlásí 2. nebo 3. SPA v příslušném katastru města.
Tajemník povodňové komise zajistí vyrozumění všech členů povodňové komise SMS
do Č + 10 min a e-mailem. Vyrozuměný člen povodňové komise obratem potvrdí zprávu SMS ve
tvaru DORUCENO.
Tajemník povodňové komise zprávu telefonicky předá dotčeným povodňovým
do Č + 20 min komisím v obcí níže na toku, KOPIS, Povodí Vltavy, státní podnik a povodňové
komisi ORP. Četnost dalších hlášení je 3x denně.
Tajemník povodňové komise telefonicky vyrozumí členy PK, kteří neodpověděli
do Č + 30 min
pomocí SMS.
v Č + 1 hod Členové PK musí být přítomni na pracovišti PK.
Zasedá PK (zpravidla 2x denně).
Členové PK jsou obeznámeni se vzniklou situací.
V rámci pracovních skupin je zajištěna směnnost.
1. směnu zpravidla tvoří předseda PK, zapisovatelka a další členové
jednotlivých pracovních skupin PK určení předsedou PK.
2. směnu zpravidla tvoří 1. zástupce předsedy PK, zapisovatelka a další
v Č + 1 hod
členové jednotlivých pracovních skupin PK určení předsedou PK.
3. směnu zpravidla tvoří 2. zástupce předsedy PK, zapisovatelka a další
členové jednotlivých pracovních skupin PK určení předsedou PK.
4. směnu zpravidla tvoří 3. zástupce předsedy PK, zapisovatelka a další
členové jednotlivých pracovních skupin PK určení předsedou PK.
Střídání směn probíhá po osmi hodinách.
V případě nutnosti zasedá Pracovní štáb PK.
Musí být zprovozněno a vybaveno pracoviště PK v zasedací místnosti, za aktivaci
do Č + 2 hod
zodpovídá zapisovatelka PK.
Č + 2 hod
Tajemník povodňové komise předá povodňovou knihu zapisovatelce.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

2.SPA se vyhlašuje a odvolává zápisem do povodňové knihy včetně zápisu o
informování subjektů a občanů;
varuje se obyvatelstvo v ohrožených oblastech;
aktivizují se všechny vyčleněné sily a prostředky;
nakládá se výpomocný materiál pro zahrazení kritických míst a případně se
rozváží;
provádí se prověrky připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků;
prověřují se ubytovací a dopravní kapacity pro případ evakuace;
hlášení se telefonicky předává dotčeným povodňovým komisím v ORP, KOPIS,
Povodí Vltavy, státní podnik a povodňové komisi ORP. Četnost dalších hlášení je
3x denně;
hlídková služba vykonává obhlídky hlásných profilů a kritických míst 3x denně v
7.00, 12.00 a 18.00;
hlídková služba zasílá hlášení určené zapisovatelce. Hlášení obsahuje fotografie
hlásného profilu (kritického místa), videoklipy okolí a text, ve kterém je uvedeno
místo, datum a čas obhlídky, teplota a další meteorologické údaje a dále údaje
důležité pro správné posouzení situace (rychlý vzestup hladiny, rychlý pokles
teploty, …);
veškerá hlášení a zprávy zapisuje určená zapisovatelka do povodňové knihy.
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Třetí stupeň - STAV OHROŽENÍ - se vyhlašuje při nebezpečí vzniku větších
škod, ohrožení životu 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.
•

•
•
•
•
•

•
•

•

3.5

3.SPA se vyhlašuje a odvolává zápisem do povodňové knihy včetně zápisu o
informování subjektů a občanů;
jestliže nedojde k vyhlášení 2. SPA a bude vyhlášen rovnou 3. SPA použije
se tabulka popisu činnosti při vyhlášení 2. SPA – viz dříve;
PK pracuje nepřetržitě;
varuje se obyvatelstvo v ohrožených oblastech;
provádí se zabezpečovací a záchranné práce a evakuace;
hlášení se telefonicky předává dotčeným povodňovým komisím obcí níže na
toku, KOPIS, Povodí Vltavy, státní podnik a povodňové komisi ORP. Četnost
dalších hlášení je minimálně 1x za 3 hodiny;
hlídková služba vykonává obhlídky hlásných profilů a kritických míst minimálně
1x za 3 hodiny;
hlídková služba zasílá hlášení e-mailem určené zapisovatelce. Hlášení obsahuje
fotografie hlásného profilu (kritického místa), videoklipy okolí a text, ve kterém je
uvedeno místo, datum a čas obhlídky, teplota a další meteorologické údaje a
dále údaje důležité pro správné posouzení situace (rychlý vzestup hladiny, rychlý
pokles teploty, …);
veškerá hlášení a zprávy zapisuje určená zapisovatelka do povodňové knihy.

Činnosti složek IZS a dalších účastníků systému ochrany
před povodněmi

Zástupci složek IZS a dalších institucí plní v rámci povodňové ochrany zejména úkoly
sumarizované níže:
Hasičský záchranný sbor
• Zabezpečuje prostřednictvím KOPIS vazbu na integrovaný záchranný systém,
• koordinuje a provádí záchranné a likvidační práce k ochraně životů a majetku,
• účastní se předávání informací v rámci hlásné povodňové služby, zejména v
případě nezbytného využití náhradních komunikačních prostředků,
• přebírá výstrahy ČHMÚ a zajišťuje jejich předání určeným členům povodňových
orgánů, zejména mimo pracovní dobu,
• zajišťuje výpomoc při provádění zabezpečovacích prací na vodních tocích a
vodohospodářských dílech,
• organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění
dekontaminací a dalších ochranných opatření,
• koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové přežití obyvatelstva, nouzové
zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití
obyvatelstva na území postiženého povodní, zejména v oblastech nepřístupných
běžnou dopravní technikou,
• organizuje a koordinuje humanitární pomoc a spolupracuje s nevládními
organizacemi při zajišťování humanitární a charitativní pomoci postiženému
obyvatelstvu.
Policie České republiky
• Zabezpečuje ochranu osob a majetku,
• zajišťuje veřejný pořádek, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení,
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•

zajišťuje bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Územní středisko záchranné služby
• Poskytuje přednemocniční péči při likvidaci zdravotních následků hromadných
neštěstí, katastrof a živelných pohrom (např. povodní),
• koordinuje součinnost při zajišťování neodkladné přednemocniční péče se všemi
složkami IZS,
• zabezpečuje dopravu a umístění raněných a nemocných do cílových
zdravotnických zařízení, která nejsou ohrožena povodní,
• prostřednictvím zdravotnického operačního střediska řídí vzlety LZS
• po celých 24 hodin má k dispozici k okamžitému nasazení vozidla RLP.
Krajské vojenské velitelství Armády ČR
• Zajišťuje provádění záchranných prací vyčleněnými silami a prostředky Armády
ČR na území zasaženém povodní,
• zajišťuje provádění záchranných prací záchrannými a výcvikovými základnami,
• zajišťuje leteckou techniku Armády ČR k monitorování a koordinaci záchranných
prací na území zasaženém povodní,
• zajišťuje součinnost s Policií ČR při uzavírání prostor.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
• Koordinuje plnění úkolů jednotlivých hygienických stanic v území postiženém
povodní,
• zajišťuje výpomoc při ochraně zdraví a životů občanů v území postiženém
povodní včetně kontrolních rozborů pitné vody, monitoruje epidemiologickou
situaci v celém území a navrhuje potřebná opatření.
Podnik Povodí, s.p.
• Účastní se předpovědní a hlásné povodňové služby, zejména sleduje a
vyhodnocuje meteorologickou hydrologickou situaci v povodí a podává informace
povodňovým orgánům,
• navrhuje vyhlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity,
• navrhuje mimořádné manipulace na vodohospodářských dílech pro potřebné
ovlivnění odtokových poměrů s dopadem na ucelené povodí,
• monitoruje a vyhodnocuje stav a bezpečnost vodohospodářských děl.
Český hydrometeorologický ústav
• Vydává upozornění a výstrahy na vznik extrémních hydrometeorologických
situací nebezpečných z hlediska vzniku povodní,
• poskytuje meteorologické a hydrologické informace o vzniku a vývoji povodní,
zejména informace o srážkách, vodních stavech a průtocích a jejich předpovědi.

3.6

Činnost občanů při povodni při jednotlivých SPA

Při dosažení 1.SPA (1.SPA se nevyhlašuje)
•
•
•

Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, městského rozhlasu,
prověřit komunikaci se sousedy.
Získat informace ke srážkové a hydrologické prognóze.
Sledovat vodní stavy v hlásných profilech.
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•

Provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopu. Odklidit odplavitelný
materiál. Neodkliditelný materiál ukotvit.

Při vyhlášení stavu pohotovosti -2. SPA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků.
Připravit cenné věci – elektronika apod. k přemístění do vyšších pater.
Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů.
Aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů,
policie a záchranářů.
Informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a místa evakuace.
Připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnící materiál na utěsnění
nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.
Odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál.
V případě pěší uvažované evakuace vyvézt vozidlo mimo zátopu.

Při vyhlášení stavu ohrožení - 3. SPA:
• Přemístit cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné
apod.) do vyšších pater.
• Připravit vyvedení hospodářských zvířat.
• Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci – připravit evakuační zavazadlo –
viz. dále, připravit vozidlo pokud neblo vyvezeno dříve.
• Před případným zaplavováním domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít
hlavní uzávěr plynu a vody a řídit se pokyny obsaženými v kapitole Evakuace.
Pokud je to technicky možné utěsnit i kanalizaci.

3.7

Opatření přípravná

Jsou prováděna v průběhu roku bez ohledu na konkrétní nebezpečí povodně.
Zpracování povodňového plánu - zodpovídá:

starosta obce.

Potvrzování souladu s povodňového plánu - zodpovídá:

Městský úřad Hostomice
termín: průběžně.

Prověření a aktualizace povodňového plánu - zodpovídá: tajemník PK,
termín: minimálně 1x za rok.
Ověření spojení na členy Povodňové komise - zodpovídá: pověřený pracovník MÚ,
termín: každoročně v červnu
Kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před
povodněmi - zodpovídá:
starosta, správci vodních
toků, vlastníci vodních děl a
nemovitostí,
termín: 1x ročně.
Povodňové prohlídky - zodpovídá:
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termín: dle povodňových
plánů, min. 1x za rok.

3.8

Pracovní skupina

Pracovní skupina může být zřízena k operativnímu plnění úkolů PK (k datu 23. 1. 2012
nebyla zřízena). Úzce spolupracuje s PK a s majiteli dostupných technických prostředků.
Tato skupina může být tvořena pracovníky městského úřadu, dobrovolníky, nebo
občany, kteří jsou povoláni rozhodnutím povodňové komise.
Seznam členů pracovní skupiny bude po jejím zřízení uveden v příloze 4.2

3.9

Technické prostředky

Jde o prostředky města, SDH, případně o prostředky poskytnuté právnickými nebo
fyzickými osobami na odstranění následků povodně a pro zmírnění škod způsobených
povodní.
Seznam dostupných technických je městským úřadem evidován
mimo tento povodňový plán

3.10 Evakuace
3.10.1 Evakuační místa a místa soustředění

Hlavním evakuačním místem Města Hostomice je Základní škola,
s dostatečným zázemím pro poskytnutí nouzového ubytování.
Objekty Evakuace byly zaneseny do systému POVIS a jsou pro zachování
přehlednosti obsaženy v příloze 4.2.2. plánu.
Místa soustředění (shromažďování)
1.
Zátor – u objektu Muzea
2.
Hostomice – Základní škola
3.
Bezdědice – nad kostelem
4.
Radouš – na hlavní silnici
5.
Lštěň – výjezd z místní části

Evakuační středisko

Další objekty vhodné k nouzovému ubytování a stravování eviduje Krizový plán ORP –
pro objekty jsou zpracovány plány krizové připravenosti.
Při vyhlášení evakuace bude na každé místo soustředění vyslán zástupce povodňového
orgánu města (člen SDH). Na každém místě soustředění povede tato osoba evidenci
evakuovaných. Tuto evidenci bude předávat vedoucímu evakuačního centra, který
povede centrální evidenci evakuovaných osob. I evidenci osob, které se samostatně
evakuovali do jiných prostorů (k příbuzným atd.)
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Evakuace se přednostně plánuje pro následující skupiny obyvatelstva:
• Děti do 15 let
• Pacienty ve zdravotnických zařízeních
• Osoby umístěné v sociálních zařízeních
• Osoby zdravotně postižené, nemohoucí
• Doprovod výše uvedených skupin osob.
O evakuaci je oprávněn rozhodnout:
• Velitel zásahu (při provádění záchranných a likvidačních prací)
• Zaměstnavatel v rámci své působnosti
• Starosta obce na území obce
• Starosta obce s rozšířenou působností (v rámci správního území ORP, je-li nutné
evakuovat obyvatelstvo z více částí), převzal-li koordinaci záchranných a
likvidačních prací
Při vyhlášení evakuace bude na každé místo soustředění vyslán zástupce povodňového
orgánu města (člen SDH). Na každém místě soustředění povede tato osoba evidenci
evakuovaných. Tuto evidenci bude předávat vedoucímu evakuačního centra, který
povede centrální evidenci evakuovaných osob. I evidenci osob, které se samostatně
evakuovali do jiných prostorů (k příbuzným atd.)
Evakuační pojmy
Evakuační středisko je zařízení (objekt) zřetelně označené nápisem „Evakuační
středisko“. Umisťuje se zpravidla v místech mimo evakuační prostor, ve kterém jsou
evakuované osoby shromažďovány a informovány o dalším postupu. Evakuační
středisko zajišťuje zejména:
• Řízení přepravy z míst shromažďování do evakuačního střediska s využitím
dostupných prostředků
• Vedení evidence o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci
při slučování evakuovaných rodin
• Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených příjmových oblastí
a přijímacích středisek
• Vytvoření a označení místa pro podávání základních informaci v prostoru
evakuačního střediska
• Zdravotnickou první pomoc, případně přednemocniční neodkladnou péči
a převoz zraněných a nemocných do zdravotnických zařízení.
• Vytyčení tras k nástupním stanicím hromadné přepravy
• Nocleh a stravování pro personál a evakuované obyvatelstvo, které se zdrží
v evakuačním středisku déle než 12 hodin
• Udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska
• Podávání informací o průběhu evakuace krizovému štábu (není-li zřízen, jinému
určenému orgánu).
Přijímacím střediskem se rozumí zařízení zřetelně označené nápisem, případně
mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní ochrany, které zajišťuje
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•
•
•
•
•
•
•
•

Příjem evakuovaných osob,
Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst
Přemístění do míst nouzového ubytování,
První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných
Zdravotnických zařízení,
Informování evakuačních středisek o průběhu evakuace,
Informování evakuovaných osob, zejména o místě nouzového ubytování a
stravování,
Informování orgánů veřejné správy, dotčených evakuačními opatřeními, počtech
a potřebách evakuovaných osob.

Samovolná evakuace: je neřízené přemístění osob, při kterém část občanů po vyhlášení
evakuace opustí ohrožené prostory vlastními dopravními prostředky nebo pěšky.
Samoevakuace: proces evakuace je řízen, evakuované osoby se přemisťují pouze
pěšky nebo s využitím vlastních dopravních prostředků
Řízená evakuace se zajištěním dopravy: je přemístění osob, při kterém je proces
evakuace řízen představiteli odpovědnými za evakuaci, včetně zajištění dopravy.
Lokální evakuace - je přemístění obyvatelstva z malého počtu obytných budov,
administrativně správních budov, technologických provozů nebo dalších objektů.
Územní evakuace - je evakuace obyvatelstva z části nebo celého územního celku.
Krátkodobá evakuace - pro obyvatele se nezajišťuje náhradní ubytování a nerealizuje se
opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva.
Dlouhodobá evakuace - ohrožení vyžaduje dlouhodobý, více než 48 hod. pobyt mimo
domov, nutnost zabezpečit náhradní ubytování a v potřebném rozsahu organizovat
opatření k zajištění nouzového přežití.
Evakuační zóna je vymezené území, ze kterého je nutné provést evakuaci obyvatelstva.
Je to území, na kterém se provádějí nezbytné záchranné práce.
Uzávěra: je označené místo, sloužící pro zabránění vstupu nepovolaných osob
do evakuační zóny, ohraničující ohrožený prostor
Místo shromažďování: je místem soustředění evakuovaných osob uvnitř nebo vně
evakuační zóny, odkud je zajištěno přemístění evakuovaných osob bez možnosti vlastní
přepravy mimo evakuační zónu do evakuačních středisek. Může být totožné s
evakuačním střediskem.
Evakuační zavazadlo je osobní zavazadlo evakuované osoby.
V případě evakuace obyvatelstva z důvodu nebezpečí povodně, kdy rozsah povodně je
v daném území předvídatelný s dostatečnou mírou pravděpodobnosti a kdy je
dostatečnou dobu předem známo, že k takovémuto zaplavení dojde (je známa
doběhová doba záplavové vlny, doba celkového a částečného zaplavení, výše hladiny,
apod.) se jedná o evakuaci preventivní.
Přemístění z evakuační zóny se provádí obvykle:
na základě výzvy k evakuaci po evakuačních trasách, cestou evakuačních středisek,
do míst nouzového ubytování s využitím vlastních dopravních prostředků za použití
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dopravních prostředků (obvykle autobusy), zajištěných
(povodňovou komisí obce, krizovým štábem obce).

orgány

veřejné

správy

Regulaci pohybu z míst shromažďování do evakuačních středisek a dále do míst
nouzového ubytování zajišťuje obvykle Policie ČR.
Provoz v evakuačních střediscích a místech pro nouzové ubytování zajišťuje veřejná
správa společně s humanitárními organizacemi a s provozovateli a vlastníky ubytovacích
zařízení. Evakuační střediska slouží k registraci evakuovaných a poskytnutí
zdravotnické, psychologické a případně prvotní sociální pomoci (humanitární pomoci).

3.10.2 Vzor varovných zpráv v pořadí, jak mohou před evakuací následovat
Vlivem dlouhotrvajících dešťů (oblevou, rychlým táním sněhu,……..) a v důsledku
nepříznivé předpovědi počasí na nejbližší dny vyzýváme všechny občany bydlící
v záplavovém území, aby zahájili opatření ke své ochraně před povodní podle vlastních
povodňových plánů a povodňového plánu Města Hostomice.
Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu Města Hostomice,
byl v obci vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti.
Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí povodňového orgánu Města Hostomice,
byl v obci vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení.
Vážení spoluobčané, v důsledku bezprostředního ohrožení přirozenou povodní na
základě rozhodnutí povodňového orgánu je vyhlášena evakuace v ……… ulice….,
domy č.p.….)
Hrozí (blesková povodeň) zanechejte veškeré činnosti opusťte záplavové území.
3.10.3 Evakuační postupy
Jak správně postupovat při krátkodobém opuštění objektu?
Pokud lze předpokládat, že se návrat do svého domova / kanceláře bude možný již za
několik hodin, postup je takový:
• vypnout všechny plynové a elektrické spotřebiče, které jsou v provozu,
• elektrické spotřebiče odpojit ze zásuvky (mimo ledničky a mrazničky),
• uhasit otevřený oheň (krb, kamna, svíčky...),
• vypnout topení (plynový kotel - HUP),
• zhasnout před odchodem všechna světla,
• vzít s sebou i svá domácí zvířata,
• uzamknout byt / dům,
• ověřit, zda i ostatní v budově a v okolních domech vědí o evakuaci,
• opustit budovu podle únikového značení nebo podle pokynů povodňového orgánu
Po opuštění budovy se shromáždit na místě, určeném k evidenci evakuovaných –
shromaždiště a zaevidovat všechny evakuované osoby do evidence
evakuovaných.
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Jak správně postupovat při dlouhodobém opuštění objektu?
Při dlouhodobém opuštění domácnosti je nejdůležitějším úkolem sbalit evakuační
zavazadlo.
Pokud má občan sbaleno evakuační zavazadlo a byl dán pokyn k opuštění domácnosti,
postupuje tak, jak je uvedeno v předchozí části.
Mimo to ale při dlouhodobé evakuaci také vypněte i hlavní uzávěr plynu, vodyi elektřiny
a na vchodové dveře domu umístí zprávu o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt,
na kterém bude k zastižení. Toto platí zejména pro případ, kdy hodlá pobývat mimo
oficiální místa, určená k nouzovému ubytování evakuovaných (např. na své chatě, u
příbuzných).
Platí zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do
10 kg), ideální je kufr na kolečkách (dobrá skladnost, snadná manipulace), se kterým lze
manipulovat jen jednou rukou, dále batoh (obě ruce volné) a nebo taška (nejméně
vhodná). Při přesunu se zavazadlem není vždy možné použít vlastní automobil (např.
povodně).
V mnoha domácnostech je také malé domácí zvíře, které je třeba vést (nést) s
sebou.
3.10.4 Obsah evakuačního zavazadla
Pro snadnější zapamatování lze obsah zavazadla rozčlenit do několika logických skupin:
1. jídlo a pití + nádobí,
2. cennosti a dokumenty,
3. léky a hygiena,
4. oblečení a vybavení pro přespání,
5. přístroje, nástroje a zábava.
1.

Jídlo a pití
Trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda (vše na 2-3 dny pro každého
člena domácnosti), krmivo pro domácí zvíře, které je také evakuováno, hrnek nebo
miska, příbor a otvírák na konzervy. V případě, že občan podléhá individuálnímu
dietetickému režimu (např. bezlepková dieta, vegetariánství apod.), musí počítat s
tím, že v místech náhradního ubytování s hromadným zajištěním stravování bude
možné vyjít vstříc jen v omezené míře.

2.

Cennosti a dokumenty
Osobní dokumenty (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní
pojišťovny), jiné důležité dokumenty (pojistné smlouvy, stavební spoření, smlouvy
o investicích, akcie) a peníze v hotovosti + platební karty.

3.

Léky a hygiena
Nesmí chybět především pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky, také se
doporučují vitamíny a běžné doplňky stravy. Dále si je nutné přibalit běžné
hygienické potřeby v přiměřeném množství.

4.

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

5.

Přístroje a nástroje
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Zde je důležitý především mobilní telefon s nabíječkou, FM rádio (stačí ve formě
MP3 přehrávače nebo jiné kapesní dormy apod.) s nabíječkou nebo bateriemi,
svítilna, zavírací nůž, šití, psací potřeby a dále předměty pro vyplnění volného času
- knihy, hračky pro děti, společenské hry.
Jak balit evakuační zavazadlo
Je velmi pravděpodobné, že při vyhlášení evakuace jsou občané v časové tísni a stresu.
Obecně nejdůležitější jsou předměty, zařazené do druhé a třetí skupiny. Vše ostatní
může v případě nouze někdo v místě náhradního ubytování půjčit, nebo požádat občany
nezasažené povodní.
Každé zavazadlo musí být opatřeno cedulkou se jménem, adresou a číslem mobilního
telefonu majitele. Cedulku se jménem a adresou je vhodné dát do kapsy i malým dětem.
3.10.5 Evakuace hospodářských zvířat
Hospodářská zvířata, jejichž chov se nachází v rozlivu záplavového území musí
jejich majitelé vyvézt mimo rozliv povodně.S ohledem na omezené kapacity města
se doporučuje občanům, aby preventivně vyřešili umístění vlastních zvířat v době
povodně.
Pokud vlastník zvířat není schopen zvířata včasně evakuovat (např. rychlý nástup
povodně), doporučuje se vypustit zvířata z chovatelských objektů, aby sama mohla
uniknout před povodní. Tímto krokem se zabrání jejich utopení a následnému vzniku
kadáver a s tím spojeného šíření zápachu a infekcí.
Je vhodné zvířata označit (štítek, značka lihovým fixem apod.), aby bylo možno po
povodni zvířata identifikovat a určit majitele.
3.10.6 Objízdné trasy
Při povodni dojde s největší pravděpodobností k zaplavení několika ulic základní
obslužné dopravní sítě města
Objízdné trasy budou voleny dle aktuálního rozlivu. Mimo zimní období bude
pravděpodobně možno využít i nezpevněné cesty. V zimním období budou s ohledem
na mocnost sněhové pokrývky nesjízdné.
Je nutné sledovat stav mostních objektů a v případě hromadění spláví toto
odstranit těžkou technikou. V obci není k dispozici technika typu UDS, nebo jiných
kolových bagrů. Pomoc bude vyžádána přes povodňový orgán ORP u KOPIS HZS
KK.
K lokálnímu zaplavení cest, případně jejich destrukci může dojít u drobných přítoků
z lesních porostů v povodí. Z tohoto důvodu je prvotně nutné tyto cesty využít jen
vhodnou technikou – LKT, UKT apod. a prověřit jejich sjízdnost i pro další vozidla.
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3.11 Kontakty - POVIS
Evidence kontaktů povodňového plánu využívá centrálně zavedenou technolog2
digitálního povodňového plánu a navazující evidence kontaktních údajů osob
povodňových orgánů a subjektů zapojených do systému povodňové ochrany.
Databáze je vedena na internetové adrese http://www.wmap.cz/pk_edt . Běžnému
návštěvníkovi jsou zpřístupněny pouze základní údaje k povodňovým komisím a
dotčeným subjektům. Vzhledem k ochraně osobních údajů uvedených v databázi je
detailní výpis zpřístupněn pouze povodňovým orgánům, složkám IZS a dalším
specifikovaným subjektům.
Pro zachování jednoduché aktualizace kontaktů jsou kontakty do povodňového plánu
Města Hsotmice doplňovány jako výstup z databáze editoru dat dPP.

Kontakty povodňového plánu zanesené
do editoru dPP jsou samostatnou přílohou
generovanou systémem POVIS ve formátu PDF
Soubory
Povodňové komise
Organizace
Rejstřík osob
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4 Přílohy věcné a organizační části
4.1

Přílohy Věcné části

4.1.1

Vzor zápisu do povodňové knihy

Evid.
číslo

Datum a
čas
přijetí
zprávy

Odesílatel
zprávy

01/02

8/7/2002

p.
Nováková

02/02

8/8/2002

Ing. Kotyza

4.1.2

Název a
obsah
zprávy
přerušení
kanalizace
mezi
šachtou
objektu a
hl. řádem
není
obsluha
bagru

Datum a
čas
odeslání
zprávy,
způsob
odeslání
7. 8. 1998
telefonem

Komu
byla
zpráva
odeslána

8. 8. 1998
telefonem

Kdo
zprávu
přijal

dispečer
POH

p. Sedlák

Ing. Nový

Ing. Nový

Podpis
osoby,
která
zprávu
zapsala

Pojmenované vodní toky správního území

Název toku

Identifikátor
toku

ID toku
(CEVT)

Název recipientu

Správce toku

136 690 001 000
136 680 000 100
136 690 000 100
136 700 001 400

0
10 100 395
0
0

Běštínský p.
Chumava
Řeřicha
Šiberna

136 690 000 100
136 510 000 100
136 680 000 100
136 680 000 100

Lesy ČR, s.p.
Lesy ČR, s.p.
Lesy ČR, s.p.
Povodí Vltavy, s.p.

4.1.3

Vodní díla daného území (DIBAVOD) s rozlohou nad 1000 m2

ID nádrže
(Dibavod)

Název
nádrže

kateg
orie
TBD

111 040 200 001

Mlýnský ryb.

IV.

0

0

0

0

0

10 468,02

111 040 190 001 Královský ryb.

IV.

0

0

0

0

0

5 884,75

111 040 200 003

IV.

0

0

0

0

0

4 589,07

IV.

0

0

0

0

0

3 961,95

Hražba

111 040 200 022

Kóta
Kóta Kóta
Hloub Kóta
hladi
přeliv výpus
ka
hráze
ny
u
ti

Plocha
nádrže

111 040 180 002

Nouzovský
ryb.

IV.

0

0

0

0

0

3 414,95

111 040 180 001

Zátorský ryb.

IV.

0

0

0

0

0

3 003,40
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111 040 200 018

IV.

0

0

0

0

0

2 496,37

111 040 190 007

Jasný ryb.

IV.

0

0

0

0

0

2 427,94

111 040 180 003

Greifův ryb.

IV.

0

0

0

0

0

1 943,57

111 040 180 010

Lštěňský ryb.

IV.

0

0

0

0

0

1 935,38

111 040 180 004

Rybnický ryb.

IV.

0

0

0

0

0

1 750,37

111 040 180 009

Pilský ryb.

IV.

0

0

0

0

0

1 191,45

IV.

0

0

0

0

0

1 070,10

K.ú.

Číslo
parcely

111 040 200 001

Mlýnský ryb.

10 468,02

Hostomice pod
Brdy

1668/1

rybník

Uhlířová Vlasta
Rokle 249
Hostomice 26724

111 040 190 001

Královský ryb.

5 884,75

Hostomice pod
Brdy

1698/1

rybník

Uhlířová Vlasta
Rokle 249
Hostomice 26724

Hražba

4 589,07

Bezdědice u
Hostomic

181/1

rybník

ČR - MNV Hostomice

3 961,95

Hostomice pod
Brdy

1678/2

TTP

Uhlířová Vlasta
Rokle 249
Hostomice 26724

3 414,95

Hostomice pod
Brdy

1441/1

rybník

RNDr, Mgr. Chvojka Richrad, CSc.
Česká 1113/1
Praha 15800

111 040 180 002
111 040 180 001

Nouzovský
ryb.

Zátorský ryb.
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3 003,40

Hostomice pod
Brdy

ID nádrže

Výměra

111 040 200 022

Název
nádrže

111 040 200 003

111 040 200 021

Způsob
využití
parcely

Vlastník

Kůtová Libuše
Zátor 819
Hostomice 26724
1523

VN umělá

Vojířová Marie
Smetanova 288
Příbram 261 01

ID nádrže

Povodňový plán města Hostomice

Název
nádrže

Výměra

K.ú.

Číslo
parcely

Způsob
využití
parcely

Vlastník

2 496,37

Radouš

111 040 200 018

Gotthardová Stanislava
Bezdědice 53
Hostomice 267 24

235/1

koupaliště

ČR - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42
Praha 128 00

Hostomice pod
Brdy
Hostomice pod
Brdy
Hostomice pod
Brdy

rybník

Ing. Greif Karel
Kubíkova 1381/18
Praha 182 00

Hostomice pod
Brdy

644/1

zahrada

Baxa Pavel
a doc. MUDr.Baxová Alice CSc.
náměstí Osvoboditelů 1366/5
Praha Radotín, 153 00

1462/1

rybník

Brůžek Viktor a Ing. Brůžková Dagmar
Betlémská 1054/8
Praha 180 000

123/3

VN umělá

Město Hostomice
Hostomice 165
Hostomice 26724

Lštěňský ryb.

1 935,38

Rybnický ryb.

1 750,37

Pilský ryb.

1 191,45

1 070,10

111 040 200 021

1 943,57

Radouš

1372

111 040 190 007

Ing. Greif Karel
Kubíkova 1381/18
Praha 182 00

111 040 180 003

VN umělá

Greifův ryb.

111 040 180 010

299/1

2 427,94

111 040 180 004

VN umělá

Jasný ryb.

111 040 180 009

1614/2

ČR - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42
Praha 128 00

Hostomice pod
Brdy

Tichá Hana
Medlovská 208/9
Praha Kyje 19800
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4.1.4

Seznam dostupných technických prostředků obce a prostředků SDH

Jednotky SDH obcí s míst. působ.
Název

Druh techniky

SPZ

Kmen.
Umístěno na:
JPO/Akt.JPO

Hlavní technika s příslušnou pomocnou technikou
Technika SDH je evidována Městský úřadem Hostomice
a KOPIS HZS Středočeského kraje. Z důvodu
duplicity evidence a z důvodu majetkové ochrany
nebude v povodňovém plánu uváděna.
Výpis techniky uložen na městském úřadu

pravý břeh

Umístění
levý břeh
pravý břeh
pravý břeh

1,5

Hostomice Zátor

č.p.519, 255
(RD)
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14,46

č.p.2,3 (RD)

Chumava

Hostomice Lštěň

oba břehy

1,5

č.p.6,8 (RD)

Objekty ohroženy
vybřežením nad
nekapacitním
mostem s
plynovodem.

levý břeh

1,34

Hostomice Lštěň

1,34

Ř.km - do
1,55
1,5

č.p.9,7,5 (RD)

Objekt ohrožen
vybřežením nad
zatrubněním toku voda proudí po místní
komunikaci a
zaplavuje i zástavbu.
Objekty ohroženy
vybřežením nad
zatrubněním toku voda proudí po místní
komunikaci a
zaplavuje i zástavbu.
Objekty ohroženy
vybřežením nad
zatrubněním toku voda proudí po místní
komunikaci a přes
zahrady, zaplavuje i
zástavbu.
Objekty ohroženy
vybřežením nad
zatrubněním toku voda proudí po místní
komunikaci a
omezuje přístup.

1,35

1,34

Hostomice Lštěň

Popis ohrožení

14,51

136680003000

Ř.km - od
1,5

č.p.10,23,24
(RD)

1,3

136680003000

Hostomice Lštěň

136680003000

č.e.1 (RD)

136680000100

Hostomice Lštěň

136680003000

Objekty

136680003000

Část
obce

Tok ID

Ohrožené objekty (on-line propojení na objekty v POVIS)
Tok - název

4.1.5

Objekt ohrožen kvůli
nekapacitnímu profilu
odběru a stavidla.

Obj
ektů

Účel
užívání

Stručný popis typu
objektu

1

Obytné
budovy

Rodinný dům se zázemím garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

3

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

3

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

2

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

2

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

2

Obytné
budovy

Rodinný dům se zázemím garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

Umístění
levý břeh
levý břeh
levý břeh
levý břeh

č.p.370

136680000100

Hostomice Podbaba

č.p.537 (RD)

136680000100

Hostomice Na Pile

č.p.253 (RD)

136680000100

Hostomice Mlýnská ul.

č.p.431 (RD)

136680000100

Hostomice Mlýnská ul.

č.p.331 (RD)

Hostomice Mlýnská ul.

č.p.312 (RD)

Hostomice Malé
Náměstí

č.p.125,126,12
7,124 (RD)
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13,95
14
13,25
12,05
12,05
11,9
11,85

14,15
13,9
13,9
13,15
11,87
11,87
11,85
11,625

Chumava
Chumava
Chumava
Chumava
Chumava
Chumava
Chumava

1

Obytné
budovy

Třípodlažní bytový dům
navazující na DSP.

1

Čistírna
odpadních
vod

ČOV Domova sociální péče.

2

Rekreační
objekty

Tremspká osada - chata +
drobné objekty.

levý břeh

Hostomice Podbaba

Třípodlažní objekt, garáže v
přízemí.

Objekt ohrožen při
vybřežení v
konkávním oblouku
pod soutokem.

1

Rekreační
objekty

Rekreační objekt Národního
muzea (nevyužívaný).

levý břeh

14,385

136680000100

Objekty a plochy
ohroženy rozlivem,
hrozí odplavení
materiálu.

Zdravotnické
zařízení

Objekt ohrožen při
přívalových deštích
odtokem po cestě od
č.p. 370.

1

Obytné
budovy

Rodinný dům se zázemím garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

levý břeh

14,36

Osada Zubřin

1

Objekty ohroženy
zejména při přelití
hráze nepoužívaného
rybníku.

1

Obytné
budovy

Rodinný dům se zázemím garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

levý břeh

Chumava

Hostomice Zátor

Stručný popis typu
objektu

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

1

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

levý břeh

14,47

136680000100

Objekt na okraji
rozlivu.

Účel
užívání

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

1

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

levý břeh

14,385

ČOV DSP

Obj
ektů

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

1

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

levý břeh

Chumava

Hostomice Zátor

136680000100

Ř.km - do
14,47

136680000100

Objekt ohrožen při
přelití nekapacitních
stavidel a mostu.

14,315

Chumava

č.p.449 (BD)

136680000100

Ř.km - od

136680000100

Hostomice Zátor

14,385

Domov sociální
péče

Objekty

Tok ID

Hostomice Zátor

Objekt ohrožen při
přelití nekapacitních
stavidel a mostu.
Hrozí zejména
zaplavení garáží a
vstupu.

Část
obce

Chumava

Popis ohrožení

136680000100

Tok - název

Povodňový plán města Hostomice

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

4

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.
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Umístění
levý břeh
levý břeh
levý břeh
levý břeh

11,85

levý břeh

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

11,85

pravý břeh

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

oba břehy

Ř.km - do

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

pravý břeh

Objekt ohrožen při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostu a ucpání
křížení plotu s
korytem.

levý břeh

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů a
lávky.

pravý břeh

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

pravý břeh

0,1

11,85

11,85

11,85

11,85

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

0,3

Ř.km - od
11,625
0,2

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

0,1

č.p.142,143,29
6 (RD)

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

11,85

Hostomice Bubenická
ul.

Popis ohrožení

11,7

č.p.110,111,11
2,115 (RD)

0

136680003000

Hostomice Potoční ul.

Chumava

č.p.118,378
(RD)

Chumava

Hostomice Potoční ul.

136680000100

č.p.402

136680000100

Hostomice Široká ul.

11,625

č.p.262 (RD)

11,625

136680000100

Hostomice Potoční ul.

11,625

č.p.121,351,12
0,398 (RD)

11,625

136680000100

Hostomice Potoční ul.

11,625

č.p.319,174,17
5 (RD)

0

136680000100

Hostomice Potoční ul.

11,625

č.p.176,332
(RD)

11,6

Tok ID
136680000100

Hostomice Malostransk
á ul.

Tok - název

č.p.138,139,14
0 (RD)

Chumava

136680000100

Hostomice Malé
Náměstí

Chumava

č.p.141,113
(RD)

Chumava

136680000100

Hostomice Bubenická
ul.

Chumava

č.p.122,123,11
4 (RD)

Chumava

Hostomice Malé
Náměstí

Chumava

Objekty

136680003000

Část
obce

136680003000

Povodňový plán města Hostomice

Obj
ektů

Účel
užívání

Stručný popis typu
objektu

3

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

2

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

3

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

2

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

3

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

4

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

1

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

1

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

2

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

4

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

3

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.
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Umístění
levý břeh
pravý břeh
pravý břeh

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

2

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

3

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

1

Obytné
budovy

Komerční a obytný objekt v
rekonstrukci k datu 04/2012

3

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

levý břeh

pravý břeh

Obytné
budovy

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

3

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

levý břeh

levý břeh

4

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

4

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

levý břeh

11,59
11,59
11,59
11,59

Stručný popis typu
objektu

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

2

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

levý břeh

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

Účel
užívání

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

2

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

levý břeh

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

Obj
ektů

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

3

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

pravý břeh

11,59

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

11,59

Ř.km - do
11,59
11,59

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

11,59

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

11,59

Ř.km - od
11,22
11,22

Popis ohrožení

11,59

Hostomice č.p.349,72 (RD)
Kopeček

11,22

č.p.209,445,37
6 (RD)

11,22

136680000100

Hostomice Nábřeží

11,22

č.p.207,208
(RD)

11,22

136680000100

Hostomice Nábřeží

11,22

č.p.212,211
(RD)

11,22

136680000100

Hostomice Nábřeží

11,22

č.p.200,201,20
5,10 (RD)

11,22

136680000100

Hostomice Rybnice

11,22

Tok ID

č.p.198,199,44
8 (RD)

Tok - název

136680000100

Hostomice Rybnice

Chumava

č.p.195,196,19
7 (RD)

Chumava

136680000100

Hostomice Rybnice

Chumava

č.p.214 (statek)

Chumava

136680000100

Hostomice Pivovarská
ul.

Chumava

č.p.286,171,26
3 (RD)

Chumava

136680000100

Hostomice Pivovarská
ul.

Chumava

č.p.173,172
(RD)

Chumava

136680000100

Hostomice Potoční ul.

Chumava

č.p.339,193,31
1,194 (RD)

Chumava

Hostomice V Koutech

Chumava

Objekty

136680000100

Část
obce

136680000100

Povodňový plán města Hostomice

Objekty ohroženy jen
okrajově při
vybřežení, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

2

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

Umístění
pravý břeh
pravý břeh
levý břeh

Objekty ohroženy jen
okrajově při
vybřežení, ohroženy
přelitím hráze
Mlýnského rybníka.

1

Obytné
budovy

Rodinný dům se zázemím garáže, kůlny, stodola,
chovatelské objekty.

pravý břeh

oba břehy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

Objekty ohroženy při
vybřežení nad
nekapacitním
mostem a prouděním
k č.p. 24.

3

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

Objekty ohroženy při
vybřežení nad
nekapacitním
mostem a prouděním
k č.p. 24.

3

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

Objekty ohroženy při
vybřežení nad
nekapacitním
mostem a LB
přítokem od rybníka.

1

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

3

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

2

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

2

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

č.p.4,46,3 (RD)

Hostomice Bezdědice

č.p.60,2 (RD)

Hostomice Bezdědice

č.p.54,38 (RD)
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0,43

Hostomice Bezdědice

levý břeh

Obytné
budovy

pravý břeh

2

pravý břeh

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

pravý břeh

9,91
9,91

Obytné
budovy

0,27

3

0,27

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

0,52

Obytné
budovy

0,19

4

0,19

Stručný popis typu
objektu

136700000800

Účel
užívání

levý břeh

Ř.km - do
11,59
11,59

Objekty ohroženy při
přelití cesty a při
omezení profilu
propsutků.

10,6

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

9,91

Ř.km - od
11,22
11,22
10,4
9,75

Objekty ohroženy při
vybřežením, zejména
při omezení profilu
mostních objektů.

Obj
ektů

136700000800

č.p. 48 (RD)

Popis ohrožení

136700000800

Hostomice Bezdědice

č.p.21,25,24
(RD)

9,75

Hostomice Bezdědice

9,75

Tok ID

č.p.58,59,23
(RD)

136680000100

Hostomice Bezdědice

136680000100

č.p.249 (RD)

136680000100

Hostomice Rokle

Tok - název

č.p.244,368
(RD)

Chumava

136680000100

Hostomice Dubinská

Chumava

č.p.342,359,24
1 (RD)

Chumava

136680000100

Hostomice Školní ul.

Chumava

č.p.238,239,24
0,237 (RD)

Chumava

Hostomice Pobřežní ul.

Chumava

Objekty

136680000100

Část
obce

136 680 003
800

Povodňový plán města Hostomice

Objekty ohroženy
zejména při omezení
profilu mostních
objektů, lávek a
krytého profilu u
č.p.60.
Objekty ohroženy
zejména při omezení
profilu mostních
objektů, lávek a
krytého profilu u
č.p.60.
Objekty ohroženy
zejména při omezení
profilu mostních
objektů a lávek.
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Umístění
levý břeh

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

pravý břeh

Objekty v masivním
rozlivu Chumavy,
zejména při omezení
profilu mostu na
návsi.

3

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

pravý břeh

Objekty v masivním
rozlivu Chumavy,
zejména při omezení
profilu mostu na
návsi.

2

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

pravý břeh

Objekty v masivním
rozlivu Chumavy,
zejména při omezení
profilu mostu na
návsi.

3

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

levý břeh

Objekty v masivním
rozlivu Chumavy,
zejména při omezení
profilu mostu na
návsi.

2

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

levý břeh

Objekty v masivním
rozlivu Chumavy,
zejména při omezení
profilu mostu na návsi
a nad rybníkem.

3

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

levý břeh

Objekty v masivním
rozlivu Chumavy,
zejména při omezení
profilu mostu na návsi
a nad rybníkem.

2

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

Objekty v masivním
rozlivu Chumavy,
zejména při omezení
profilu mostu na návsi
a nad rybníkem.

3

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

7

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

5

Obytné
budovy

Rodinné domy se zázemím
- garáže, kůlny, drobné
chovatelské objekty.

oba břehy

2

levý břeh

Ř.km - do
0,4
8,81
8,62
8,52
8,65
8,65
8,45
8,35

Ř.km - od
0,28
8,62
8,5
8,38
8,45

Chumava
Chumava
Chumava
Chumava

Objekty ohroženy
zejména při omezení
profilu mostních
objektů a lávek.
Omezen přístup k
objektům, zaplavena
cesta.

oba břehy

č.p.4,57,6,7,8
(RD)

Stručný popis typu
objektu

0,5

Hostomice Radouš

Účel
užívání

0,5

č.p.55,60,73,77
,87,2,3 (RD)

8,45

Tok ID
136700000800
136680000100

Hostomice Radouš

8,35

č.p.40,41,39
(RD)

8,24

Hostomice Radouš

136700004600

č.p.54,19 (RD)

136700004600

Hostomice Radouš

Obj
ektů

0

č.p.14,16,17
(RD)

Popis ohrožení

0

Hostomice Radouš

č.p.9,10 (RD)

Chumava

Hostomice Radouš

č.p.23,61,74
(RD)

Chumava

Hostomice Radouš

č.p.26,44 (RD)

Chumava

Hostomice Radouš

136680000100

č.p.33,31,75
(RD)

136680000100

Hostomice Radouš

136680000100

č.p.5,20 (RD)

136680000100

Hostomice Bezdědice

136680000100

Objekty

136680000100

Část
obce

Tok - název

Povodňový plán města Hostomice

Objekty ohroženy
přelitím komunikace u
nekapacitního
propustku pod tratí
(podél objektů tok
zatrubněn v
nekapacitním profilu).
Objekty ohroženy
přelitím komunikace u
nekapacitního
propustku pod tratí
(podél objektů tok
zatrubněn v
nekapacitním profilu).
Voda proudí k návsi,
omezen přístup.

Umístění
pravý břeh

Chumava

4.1.6

Ř.km - do

Dětské hřiště

Popis ohrožení

8,62

Tok ID

Tok - název

Hostomice Radouš

Ř.km - od

Objekty

8,54

Část
obce

136680000100

Povodňový plán města Hostomice

Oplocená plocha
hřiště v přímém
rozlivu toku.

Obj
ektů

Účel
užívání

Stručný popis typu
objektu

1

Sportovní

Dětské hřiště s dřevěným
programem prolézaček.

Ohrožené objekty v detailu čísla popisného nebo evidenčního

Ohrožené objekty v detailu čísla popisného jsou sumarizovány v samostatné
databázové aplikaci AKIS – povodňové plány vlastníků nemovitostí. Seznam
povodňových plánů vlastníků nemovitostí je samostatnou přílohou tištěné verze
plánu a s ohledem na ochranu osobních údajů je k dispozici pouze pro interní
potřebu povodňového orgánu města.

4.1.7

Ohrožující objekty (on-line propojení na objekty v POVIS)

K datu 14. 4. 2012
nebyl evidován ohrožující objekt (objekt vyvolávající
sekundární ohrožení např. únikem chemikálií, skladováním technických plynů
apod. ) V rámci setkání s občany ani občané neidentifikovali takovýto objekt.

Lštěň

Část ob.

4.1.8

Místa omezující odtokové poměry (on-line propojení na objekty v POVIS)

Objekt (místo)

Tok ID

Tok Název

Ř.km

Zatrubnění

136680003000

1,56

Zatrubnění

136680003000

1,4

Plot přes koryto

136680003000

1,337
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Popis
Nekapacitní zatrubnění
toku pod cestou. Dojde k
zahlcení propustku a
přelití přes cestu.
Nekapacitní zatrubnění
toku pod cestou, průměr
v trase redukován z DN
500 na DN 200. Dojde k
zahlcení, výtoku
šachtami a ohrožení
zástavby.
Dřevěný plot přes koryto
s malým výřezem.
Náchylný k zachycení
spláví.

Pozn.

KRITICKÝ PROFIL

Část ob.

Povodňový plán města Hostomice

Objekt (místo)

Zátor

Plynovod

136680003000

Most11416-1

136680003000

Stavidlo +
odběrný objekt

136680000100

Most u DD

Propustek DN
400

Hostomice

Tok ID

136680000100

136680000100

Tok Název

Ř.km

1,333

1,33

Chumava 14,48

Popis
Křížení toku plynovým
potrubím mezi mostem a
plotem. Potrubí ukotveno
k pilířům přes ocel.
konzole.
Most náchylný k
zachycení spláví kumulativní účinek plotu,
potrubí a mostu.
Nevyužívané betonové
stavidlo a odběr přímo v
korytě - profil
nekapacitní, dochází k
ohrožení č.p.519.

Chumava 14,46

Most náchylný k
zachycení spláví, při
ucpání ohrožen Domov
sociální péče.

Chumava 13,94

Nekapacitní propustek,
dochází k zahlcení a
vybřežení s prouděním
po cestě k č.p.537.
Most náchylný k
zachycení spláví, při
ucpání ohrožena
komunikace a objekt
č.p.253.
Kamenná štěrková
přehrážka, dochází ke
kumulaci štěrku ale i
dřeva z neudržovaného
pobřežního porostu od
Zátora. .
Most náchylný k
zachycení spláví, při
ucpání ohrožena
komunikace a objekt
č.p.252.

Most Na Pile

136680000100

Chumava 13,025

Štěrková
přehrážka

136680000100

Chumava 12,895

Most Nouzov

136680000100

Chumava 12,51

Most k č.p.312

136680000100

Chumava 11,885

Nekapacitní most
náchylný k zachycení
spláví.

Most 11416-3

136680000100

Chumava 11,779

Nekapacitní most
náchylný k zachycení
spláví.
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Pozn.

KRITICKÝ PROFIL

Objekt č.p.252 k datu
14. 4.2012
nevyužívaný, zchátralý.

Část ob.

Povodňový plán města Hostomice

Objekt (místo)

Tok ID

Tok Název

Ř.km

Popis

Most k č.p.112

136680000100

Chumava 11,74

Nekapacitní most v
bermě toku náchylný k
zachycení spláví.

Most u č.p.111

136680000100

Chumava 11,715

Nekapacitní most
náchylný k zachycení
spláví.

Most k č.p.172

136680000100

Chumava 11,628

Nekapacitní most
náchylný k zachycení
spláví.

Most 115-024

136680000100

Chumava 11,6

Nekapacitní most
náchylný k zachycení
spláví. Pod mostem
dochází k usazování
sedimentů (vliv konkávy
toku).

Lávka u trafa

136680000100

Chumava 11,535

Ocelová lávka.

Most u č.p.208

136680000100

Chumava 11,32

Nekapacitní most
náchylný k zachycení
spláví.

Most v Rokli

136680000100

Chumava 10,135

Nekapacitní most
náchylný k zachycení
spláví.

Most u č.p.402

136680003000

0,257

Most náchylný k
zanášení plaveninami.

Plot přes koryto

136680003000

0,24

Plot přes koryto s
dřevěným brlením v
korytě.

Lávka u č.p.378

136680003000

0,67

Lávka náchylná k
zachycení spláví.
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Pozn.

KRITICKÝ PROFIL

Část ob.

Povodňový plán města Hostomice

Objekt (místo)

Propustek u
č.p.244

Propustek
č.p.273

136680003800

136680003800

Tok Název

Ř.km

Popis

0,75

KRITICKÝ PROFIL

0,61

Nekapacitní propustek,
při přítoku od polí a podél
komunikace může dojít k
zahlcení.

KRITICKÝ PROFIL

Most 114-013

136680000100

Chumava 10,29

Most - polní

136680000100

Chumava 10,045

Nekapacitní most
náchylný k zachycení
spláví.

Chumava 9,855

Nekapacitní most
náchylný k zachycení
spláví, dojde k vybřežení
a proudění až k č.p.24.

Chumava 9,76

Nevyužívaný nekapacitní
most náchylný k
zachycení spláví, hrozí
stržení málo ukotvených
pražců z mostu.

Most pod farou

136680000100

136680000100

Lávka k č.p.48

136700000800

0,62

Nekapacitní lávka z
pražců náchylná k
zachycení spláví, hrozí
stržení

Klenbový most

136700000800

0,14

Nekapacitní most
náchylný k zachycení
spláví.

Most u č.p.208

136700000800

0,18

Nekapacitní most
náchylný k zachycení
spláví.

0,232

Nekapacitní profil pod
křižovatkou cest
náchylný k zachycení
spláví.

Krytý profil
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136700000800

Pozn.

Nekapacitní propustek,
při přítoku z polí dojde k
zahlcení a přelití cesty na
více místech s
prouděním do zástavby.

Nekapacitní most
náchylný k zachycení
spláví, nad mostem
neudržované pobřežní
porosty s množstvím
volně ležícího dřeva.

Most pod
kostelem

Bezdědice

Tok ID

KRITICKÝ PROFIL

Část ob.

Povodňový plán města Hostomice

Objekt (místo)

Mostek

Tok ID

Tok Název

136700000800

Most k č.p.38

136700000800

Ř.km

Pozn.

0,39

Pravděpodobně kapacitní
most náchylný k
zachycení spláví.

0,445

Nekapacitní most
náchylný k zachycení
spláví, dochází k
usazování sedimentů.
Nekapacitní most
náchylný k zachycení
spláví, dochází k
usazování sedimentů.

Most k č.p.34

136700000800

0,473

Most u Jednoty

136680000100

Chumava 8,615

Nekapacitní most, kritický
profil pro Radouš.

KRITICKÝ PROFIL

Most u rybníka

136680000100

Chumava 8,44

Nekapacitní most, kritický
profil pro Radouš.

KRITICKÝ PROFIL

Radouš
Zatrubnění

136700004600

0,08

Propustek DN
800

136700004600

0,36

Zatrubnění v
redukovaném profilu DN
500 - Kritický profil, dojde
k zahlcení a rozlivu
dešťovými vpustmi.
Propustek v komunikaci
DN 800, hrozí zahlcení a
přelití komunikace se
zalitím zástavby pod
silnicí.

(propustek v železniční
trati DN 1400)
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Tok

ř.km
14,47

Chumava Zátor

Chumava

Název
profilu

Kategorie

Hlásné profily

C

HOSTO_01

ID Profilu

4.1.9

Popis

Úsek
platnosti
SPA

Zátor Hostomice

1. SPA

40 cm

2. SPA

70 cm

3. SPA

Popis
umístění

Poznámka

100 cm

Vodočet
umístěn
na PB
opěrné
zdi
mostu.

Pozorování od
Domova
důchodců.
Mostovka 210
cm nade dnem
koryta.

ř.km
11,79

Kategorie

Tok
Chumava
Chumava

9,85
8,64

Chumava Radouš

Chumava

Chumava Bezdědice

C

Chumava Hostomice

C

Název
profilu

C

HOSTO_04

HOSTO_03

HOSTO_02

ID Profilu

Povodňový plán města Hostomice

Úsek
platnosti
SPA

Hostomice Bezdědice

Bezdědice Radouš

Radouš

4.2

Přílohy Organizační části

4.2.1

Správci toků

1. SPA

30 cm

40 cm

80 cm

2. SPA

60 cm

70 cm

3. SPA

90 cm

100 cm

120 cm 160 cm

Popis
umístění
Vodočet
umístěn
na LB
opěrné
zdi
mostu.
Vodočet
umístěn
na PB
opěrné
zdi
mostu.
Vodočet
umístěn
na PB
opěrné
zdi
mostu.

Organizace
Povodí Vltavy, s.p.
Holečkova 106
Praha 5

Pracoviště - spojení
Centrální vodohospodářský dispečink
Tel: 257 329 425
Fax: 257 326 310
dispecink@pvl.cz
Ing. Karel Březina - Vedoucí dispečinku
Tel: 221 404 495
brezina@pvl.cz

Povodí Vltavy, s.p.
PS 6 Beroun
Hněvkovského 290
Beroun

Bohumil Nekut
Vedoucí PS 6
Tel: 311 625 884
nekut@pvl.cz
Lubomír Liška
Tel: 311 625 884
lubomír.liska@pvl.cz

Lesy ČR, s.p.
Přemyslova 1106
501 68 Hradec Králové

Tel: 495 860 111
Fax: 495 262 391
lesycr@lesycr.cz

Lesy ČR, s.p. správa toků
Oblast Povodí Vltavy
Tyršova 1902
256 01 Benešov

Tel: 317 723 604
Fax: 317 723 604
ost54@lesycr.cz
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Poznámka

Pozorování z
pravého břehu.
Mostovka 90
cm nade dnem
koryta.
Pozorování z
levého břehu.
Mostovka 145
cm nade dnem
koryta.
Pozorování z
levého břehu.
Mostovka 195
cm nade dnem
koryta.

Povodňový plán města Hostomice

4.2.2

Evakuace

Evakuační místo

Místo
shromáždění

Přijímací
středisko

Kontakt

Zátor – Podbaba

ano

MÚ Hostomice, Tyršovo náměstí 165, 26724
Hostomice

Lštěň - nad
rybníkem

ano

MÚ Hostomice, Tyršovo náměstí 165, 26724
Hostomice

ZŠ P.Lisého

ano

Bezdědice – nad
kostelem
Radouš - u hlavní
silnice

4.2.3

ano
ano

ano

Školní 246, 26724 Hostomice
MÚ Hostomice, Tyršovo náměstí 165, 26724
Hostomice
MÚ Hostomice, Tyršovo náměstí 165, 26724
Hostomice

Kontakty – samostatný PDF výstupu POVISU
•
•
•

Povodňové komise
Důležité organizace
Adresář osob

Pro možnost samostatné práce s tímto adresářem komisí, organizací a osob je k plánu
přiložen samostatně.
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Povodňový plán města Hostomice

5 Grafická část

Pozemní fotodokumentace míst omezující odtokové poměry

Plynovod

Most114161
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136680003000
136680003000

Plot přes
koryto

1366800030
00

Zatrubnění

Nekapacitní
zatrubnění toku
pod cestou,
průměr v trase
redukován z DN
500 na DN 200.
Dojde k zahlcení,
výtoku šachtami a
ohrožení zástavby.

Dřevěný plot přes
koryto s malým
výřezem. Náchylný
k zachycení spláví.

136680003000

Lštěň

Zatrubnění

Popis

Nekapacitní
zatrubnění toku
pod cestou. Dojde
k zahlcení
propustku a přelití
přes cestu.

1366800030
00

Objekt
(místo)

Tok - Název

5.1.1

Tok ID

Fotodokumentace

Část ob.

5.1

Křížení toku
plynovým potrubím
mezi mostem a
plotem. Potrubí
ukotveno k pilířům
přes ocel. Konzoly.
Most náchylný k
zachycení spláví kumulativní účinek
plotu, potrubí a
mostu.

Foto
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Chumava
Chumava

136680000100

Most náchylný k
zachycení spláví,
při ucpání ohrožen
Domov sociální
péče.

Chumava

Most Na
Pile

Nevyužívané
betonové stavidlo
a odběr přímo v
korytě - profil
nekapacitní,
dochází k ohrožení
č.p.519.

Nekapacitní
propustek, dochází
k zahlcení a
vybřežení s
prouděním po
cestě k č.p.537.

Chumava

Hostomice

Propustek
DN 400

136680000100

Most u DD

136680000100

Zátor

Stavidlo +
odběrný
objekt

136680000100

Povodňový plán města Hostomice

Most náchylný k
zachycení spláví,
při ucpání
ohrožena
komunikace a
objekt č.p.253.
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Chumava
Chumava

136680000100

Most
11416-3

Most náchylný k
zachycení spláví,
při ucpání
ohrožena
komunikace a
objekt č.p.252.

Chumava

136680000100

Most k
č.p.312

Kamenná štěrková
přehrážka, dochází
ke kumulaci štěrku
ale i dřeva z
neudržovaného
pobřežního
porostu od Zátora.
.

Nekapacitní most
náchylný k
zachycení spláví.

Chumava

Most
Nouzov

136680000100

Štěrková
přehrážka

136680000100

Povodňový plán města Hostomice

Nekapacitní most
náchylný k
zachycení spláví.
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Chumava
Chumava

Most 115024

Nekapacitní most
náchylný k
zachycení spláví.

Chumava

136680000100

Most k
č.p.172

Nekapacitní most v
bermě toku
náchylný k
zachycení spláví –
KRITICKÝ PROFIL
PRO ZÁCHYT
SPLÁVÍ.

Nekapacitní most
náchylný k
zachycení spláví.

Chumava

136680000100

Most u
č.p.111

136680000100

Most k
č.p.112

136680000100

Povodňový plán města Hostomice

Nekapacitní most
náchylný k
zachycení spláví.
Pod mostem
dochází k
usazování
sedimentů (vliv
konkávy toku).
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Chumava

136680000100

Most u
č.p.402

Chumava

136680000100

Most v
Rokli

Ocelová lávka.

Nekapacitní most
náchylný k
zachycení splávÍ KRITICKÝ PROFIL
PRO ZÁCHYT
SPLÁVÍ.

Chumava

Most u
č.p.208

136680003000

Lávka u
trafa

136680000100

Povodňový plán města Hostomice

Nekapacitní most
náchylný k
zachycení spláví.

Most náchylný k
zanášení
plaveninami.

Propustek
č.p.273
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136680003000

Propustek
u č.p.244

136680003000

Lávka u
č.p.378

Plot přes koryto s
dřevěným brlením
v korytě.

Lávka náchylná k
zachycení spláví.

136680003800

Plot přes
koryto

Nekapacitní
propustek, při
přítoku z polí dojde
k zahlcení a přelití
cesty na více
místech s
prouděním do
zástavby.

136680003800

Povodňový plán města Hostomice

Nekapacitní
propustek, při
přítoku od polí a
podél komunikace
může dojít k
zahlcení.

Chumava
Chumava

Nekapacitní most
náchylný k
zachycení spláví.

Chumava

Nekapacitní most
náchylný k
zachycení spláví,
dojde k vybřežení
a proudění až k
č.p.24.

Chumava

136680000100

Most - polní

Nekapacitní most
náchylný k
zachycení spláví,
nad mostem
neudržované
pobřežní porosty s
množstvím volně
ležícího dřeva.

Nevyužívaný
nekapacitní most
náchylný k
zachycení spláví,
hrozí stržení málo
ukotvených pražců
z mostu.

Most pod
farou
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136680000100

Most pod
kostelem

136680000100

Bezdědice

Most 114013

136680000100

Povodňový plán města Hostomice

Lávka k
č.p.48

136700000800

Nekapacitní lávka
z pražců náchylná
k zachycení spláví,
hrozí stržení

Klenbový
most

136700000800

Nekapacitní most
náchylný k
zachycení spláví.

Most u
č.p.208

136700000800

Nekapacitní most
náchylný k
zachycení spláví.

Krytý profil

136700000800

Povodňový plán města Hostomice

Nekapacitní profil
pod křižovatkou
cest náchylný k
zachycení spláví.
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136700000800

Nekapacitní most
náchylný k
zachycení spláví,
dochází k
usazování
sedimentů.

Most k
č.p.34

136700000800

Nekapacitní most
náchylný k
zachycení spláví,
dochází k
usazování
sedimentů.

Most u
Jednoty

Nekapacitní most,
kritický profil pro
Radouš.

Mostek

Radouš

Most k
č.p.38
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Chumava

136700000800

Pravděpodobně
kapacitní most
náchylný k
zachycení spláví.

136680000100

Povodňový plán města Hostomice

Propustek
DN 800
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Chumava

136700004600

Zatrubnění

Nekapacitní most,
kritický profil pro
Radouš.

Zatrubnění v
redukovaném
profilu DN 500 Kritický profil,
dojde k zahlcení a
rozlivu dešťovými
vpustmi.

136700004600

Most u
rybníka

136680000100

Povodňový plán města Hostomice

Propustek v
komunikaci DN
800, hrozí zahlcení
a přelití
komunikace se
zalitím zástavby
pod silnicí.

HOSTO_02
Chumava - Hostomice
C
Chumava
11,79
30 cm
60 cm
90 cm

HOSTO_03

Chumava - Bezdědice

C

Chumava

9,85
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40 cm

70 cm

100 cm

100 cm

70 cm

40 cm

14,47

Chumava

C

Foto

3. SPA

2. SPA

1. SPA

ř.km

Tok

Název
profilu
Kategorie

ID Profilu

5.1.2

Chumava - Zátor

HOSTO_01

Povodňový plán města Hostomice

Pozemní fotodokumentace hlásných profilů
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160 cm

120 cm

80 cm

8,64

Chumava

C

Chumava - Radouš

HOSTO_04

Povodňový plán města Hostomice

Povodňový plán města Hostomice

5.1.3

Pozemní fotodokumentace historických povodní

Fotodokumentace povodně 21. 7. 2011 – Hostomice - Radouš
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Povodňový plán města Hostomice
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Povodňový plán města Hostomice
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Povodňový plán města Hostomice
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Povodňový plán města Hostomice
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Povodňový plán města Hostomice
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Povodňový plán města Hostomice
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Povodňový plán města Hostomice
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Povodňový plán města Hostomice

5.2

Mapová část

Ohrožené , místa omezující odtokové poměry, hlásné profily, evakuace, povodňové
komise a další objekty byly zpracovatelem zaneseny do sdílených databází POVIS na
základě podrobné analýzy podkladů, zejména studií úprav toku a na základě podrobné
rekognoskace terénu v obci.
Objekty povodňového plánu lze prohlížet on-line v dynamické mapové aplikaci
digitálního povodňového plánu ČR
Digitální povodňový plán ČR – http://www.dppcr.cz/
Mapa objektů - http://www.wmap.cz/dpp_cr/isapi.dll?MAP=obj_dpp
Při off-line práci lze objekty prohlížet v DVD verzi digitálního povodňového plánu
Středočeského kraje, případně v budoucnu v digitálním povodňovém plánu ORP
Hořovice.
Jako záložní varianta jsou z projektu dPP ČR vygenerovány mapy vybraných objektů –
pro práci v počítači ve formátu A2, pro tisk ve formátu A4. Mapy A2 jsou k dispozici
pouze na CD.
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