PLÁN OCHRANY ÚZEMÍ
OBVODU OBCE KOŠTICE
POD VD NECHRANICE
PŘED ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ
Vlastník (správce) vodního díla : Povodí Ohře s.p. Chomutov
Správní obvod kraje : Ústecký kraj
Správní obvod obce s rozšířenou působností : Louny
Správce vodního toku Ohře : Povodí Chomutov s.p
Parametry zvláštní povodně zpracoval : - Antonín Müller
Schválil starosta obce Koštice :
Dne :

Koštice 2008
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Aktualizace povodňového plánu obce Koštice (zvláštní povodně)

Datum

Provedená změna

Kdo provedl změnu

Rozdělovník plánu ochrany území obvodu obce Peruc pod
VD Nechranice před zvláštní povodní
Poř. č.
1.

Úsek/odbor
Městský úřad, obec

Jméno,
příjmení

Verze plánu
(tištěná/CD)

Odbor ŽP
MěÚ Louny

Bc. Marie
NOVÁKOVÁ
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ano/ano

Datum
Přidělení
přidělení provedl podpis

SEZNAM ZKRATEK V TEXTU PLÁNU OCHRANY POD
VD NECHRANICE PŘED
ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ
Zkratka
ČHMÚ
ČČK OS
HZS
ÚO HZS
OPIS HZS
IZS
JSDH
SDH

Význam
Český hydrometeorologický ústav
Český červený kříž - oblastní spolek
Hasičský záchranný sbor
Územní odbor hasičského záchranného sboru
Operační a informační středisko hasičského záchranného sboru
Integrovaný záchranný systém
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů

ORP
OO PČR
OŘ PČR
PK
KVS
OÚ
MěÚ
VD
VHD
ZZS
OBT
BRO
BR ORP
154. zp
SPA
KOPIS HZS
KÚ
SaP
PD
MPD
Q5
Q 20
Q 100
Bpv
LB
PB
PP
ZŠ
MŠ
SEZ
SČVaK
ČEZ

Obec s rozšířenou působností
Obvodní oddělení policie ČR
Okresní ředitelství policie ČR
Povodňová komise
Krajská veterinární správa
Obecní úřad
Městský úřad
Vodní dílo
Vodohospodářský dispečink
Záchranná zdravotní služba
Objekt
Bezpečnostní rada obce
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností
154. záchranný prapor Rakovník
Stupně povodňové aktivity
Krajské operační a informační středisko HZS
Krajský úřad
Síly a prostředky
Pracovní doba
Mimopracovní doba
Rozliv do úrovně 5 ti leté vody
Rozliv do úrovně 20 ti leté vody
Rozliv do úrovně 100 leté vody
Balt po vyrovnání
Levý břeh
Pravý břeh
Povodňový plán
Základní škola
Mateřská školka
Severočeské rozvodné závody
Severočeské vodovody a kanalizace
České energetické závody
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Přehled právních norem k ochraně před povodněmi
Právní norma
Zákon 254/2001 Sb.

Změna
20/2004 Sb.

Zákon 128/2000 Sb.

234/2006 Sb.

Zákon 129/2000 Sb.

320/2002 Sb.

Zákon 238/2000 Sb.

413/2005 Sb..

Zákon 239/2000 Sb.

320/2002 Sb.

Zákon 240/2000 Sb.

320/2002 Sb.

Zákon 241/2000 Sb.

413/2005 Sb.

Zákon 12/2002 Sb.

11/2006 Sb.

Zákon 305/2000 Sb.
Vyhláška 135/2001 Sb.
Vyhláška 328/2001 Sb.
Věstník MŽP částka
5/2003
Metodický pokyn MŽP
11/2000
Odvětvová technická
norma
vodního
hospodářství
TNV 752931
Metodický pokyn
odboru ochrany vod
č. 14 MŽP ČR

320/2002 Sb.

Obsah
O vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů
O obcích (obecních zařízení), ve znění pozdějších
předpisů
O krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
O hasičském záchranném sboru ČR, ve znění pozdějších
předpisů
O integrovaném záchranném systému
O krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon)
O hospod. opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů
O stát. pomoci při obnově území postiženého živelnou
nebo jinou pohromou a o změně zákona 363/1999 Sb.
O povodích
O územně plánovacích podkladech a územně plánovací
dokumentaci
O některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému
K zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby
Pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich
začlenění do povodňových plánů
Povodňové plány

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP pro
zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před
zvláštní povodní
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REVIZE povodňového plánu:
Část organizační - dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931), pro vypracovávání
povodňových plánů, pro provoz minimálně 1 x ročně ověřit platnost všech údajů
v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a
telefonního spojení.
Revizi provádí obecní úřad Koštice ve spolupráci s MěÚ Louny .Revize nepodléhá dalšímu
schválení .
Část věcná - dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931), pro vypracovávání
povodňových plánů, provádí se při výrazných změnách, s komentářem změn.
Revizi provádí obec Koštice nebo zpracovatel povodňového plánu .
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OBSAH PLÁNU OCHRANY ÚZEMÍ PO VD NECHRANICE
PŘED ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ :
Α. Věcná část povodňového plánu :
Úvod
1. Charakteristika území obce
2. Charakteristika ohrožených OBT
3. Druhy a rozsah ohrožení
4. Opatření k ochraně před povodněmi

Β. Organizační část povodňového plánu :
5. Organizace povodňové ochrany
6. Úkoly PK po vzniku zvláštní povodně
7. Způsob vyžadování pomoci při povodních
8. Informační zabezpečení
9. Evidenční a dokumentační práce
10. Stručný popis možnosti vzniku zvláštní povodně
11. Základní technické údaje o VD Nechranice
12. Způsob a provedení varování a vyrozumění
při vzniku zvláštní povodně
13. Údaje o parametrech průtokové (průlomové) vlně

C. Grafická část povodňového plánu
14. Zátopová území

D. Přílohy povodňového plánu
15. Povodňová kniha obce Koštice
16. Objízdné trasy – mapa
17. Přehled techniky na pomoc při povodni
18.. Přehled ubytovacích a stravovacích zařízení
19. Fotodokumentace
20. Poznámky
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A
VĚCNÁ ČÁST
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ÚVOD :
Správci vodních toků :
- Ohře :
ČHP :

Povodí Ohře s.p. Chomutov
závod Terezín
1-13-04-001, 1-13-04-005

Správcem a provozovatelem
MVE Koštice – VD IV. kategorie : Josef Kindl Břežany nad Ohří 86
ČHP :
1-13-04-031
Říční km :
32,570

Nadřízený vodoprávní úřad :
- odbor životního prostředí MěÚ Louny

Výškopisný systém výškových údajů :
- Balt po vyrovnání

Povodňová komise sousedních obcí (měst) :
- proti toku : Počedělice
- po toku : Křesín
Libochovice

Nadřízená povodňová komise :
- Povodňová komise ORP Louny

- 8 –

1. Charakteristika území obce Koštice :
Charakteristika ohroženého území obce Koštice :
Obec Koštice se nachází v severovýchodní části okresu Louny ve správním obvodě obce
s rozšířenou působností Louny. Od města Loun je obec vzdálena cca 13 km severozápadně.
Spadá do mírné klimatické oblasti, klimatický okrsek je suchý ( nachází se ve srážkovém
stínu Krušných hor ) s mírnou zimou. Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou
18,80 C.
Obec se člení na tyto části obce :
- Koštice
- Vojničky
- Vojnice
- Želevice
Celkem v obci žije 622 obyvatel (se stavem k 28.8. 2007).
Z toho v jednotlivých částech obce žije :
- Koštice …………… 457 osob
- Vojničky ……………… 50 osob
- Vojnice …………… 71 osob
- Želevice ……………… 44 osob
Z toho je :
- rozloha obce ……………….. 1672,26 ha.
- orná půda ………………… . 1207,74 ha
- zahrady ……………………
48,33 ha
- chmelnice ……………........
34,23 ha
- zemědělská půda ………….. 1463,23 ha
- vodní plochy ………………
29,89 ha
- zastavěné plochy ………….
22,27 ha
- ostatní plochy ……………..
96,98 ha
Průměrné roční meteorologická data pro správní obvod Louny :
Níže uvedená meteorologická data byla získaná z ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem Kočkov
a byly získané dlouhodobým pozorováním
Správní obvod

Průměrná roční Převládající směr větru
teplota (OC)

Koštice (prům. 175 m n.m.)

Správní obvod

Louny a okolí

8,5

jihozápadní -severozápadní

Průměrný
Průměrný
roční úhrn úhrn srážek
srážek (mm) (mm) – léto
(IV-IX)
480,2
321,4

Procentické
zastoupení
z ročního
úhrnu srážek
66,9

Průměrná
roční rychlost
větru (m/sec)
2,2

Průměrný
úhrn srážek
(mm) –zima
(III-X.)
158,8

Procentické
zastoupení
z ročního
úhrnu
33,1

Sněhové srážky se v této oblasti vyskytují jen sporadicky a dosahují výšky v průměru max.15
cm.
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Celým tertitoriem obce protéká řeka Ohře a to od severozápadu na jihovýchod v celkové
délce cca 2 km.
Přehled toků protékajících obcí Koštice :
Název vodního toku
OHŘE
Koštice, Želevice

Protéká částí obce

2. Charakteristika ohrožených OBT Koštice zvláštní povodeň :
Obec
Koštice/Koštice

OBT
čp.:

8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
29
31
34
36
37
38
43
47
48
55
56
59
62
66
75
78
79
84
85
87

Počet
ohrožených osob
11
1
3
4
1
6
1
3
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
3
2
2
2
1
4
1
1
1
3
6
1
4
4
3
1
6
3
2
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Ohrožuje
Místní komunikace, chatovou
oblast na soutoku Dobročky a
řeky Ohře, železniční most
u Koštic na trati Louny ,
Libochovice, MVE, přilehlé
pole

Obec
Koštice/Koštice

OBT
čp.: 90
94
95
97
101
102
105
106
107
108
109
110
111
112
114
115
116
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
131
132
133
134
135
136
139
137
138
140
141
142
143
144
145
146

Počet
ohrožených osob
4
1
2
5
6
2
2
1
2
4
3
1
2
3
2
2
3
1
2
4
2
5
2
1
1
1
2
1
5
1
2
4
1
1
3
2
2
2
4
1
2
5
5
1
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Ohrožuje

Obec
Koštice/Koštice

OBT
čp.: 147
148
149
150
152
154
155
157
158
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
175
176
177
178
179
181
183
184
186
187
188
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
206
207
209

Počet
ohrožených osob
1
2
1
2
6
2
2
2
4
2
1
3
2
1
1
1
1
3
2
2
1
3
2
2
2
2
1
1
3
2
2
10
2
2
2
2
1
2
2
4
19
2
1
3
3
3
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Ohrožuje

Obec
Koštice/Koštice

CELKEM

OBT
čp.: 210
213
214
215
217
218

132

Počet
ohrožených osob
3
4
4
3
4
2

348
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Ohrožuje

Obec
Koštice/Želevice

CELKEM

OBT

Počet
ohrožených osob
5
1
1
2
1
2
3
6
2
1
2
1
6
2
21
1
2
1
1
2

20

44

čp.: 1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
23
24
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Ohrožuje

3. Druhy a rozsah ohrožení :
Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jejich
povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta, nebo voda již zaplavuje území a může
působit škody. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným
způsobem odtékat, nebo odtok vody je nedostatečný
Přijatá opatření k eliminaci vzniku těchto povodní :
- odstranění lehce splavitelných materiálů a předmětů (skládky materiálu, které mohou
v kritických místech vytvořit umělé hráze)
- odstranění provizorních propustí a vpustí
- v době povodňové aktivity průběžně provádět kontroly kritických míst na toku
(propustě, pilíře mostů, jezy…) prostřednictvím povodňové hlídkové služby, průběžně
odstraňovat v kritických místech naplaveniny prostřednictvím SDH, nebo ÚO HZS
Žatec.

4. Opatření k ochraně před povodněmi :
Povodňové prohlídky
Povodňové prohlídky se organizují za účelem zjištění zda na vodních tocích. VD a
v záplavových územích, případně na OBT nacházejících se v těchto územích nejsou takové
závady, které by zvýšily nebezpečí povodně.
Povodňové prohlídky v souladu se zákonem č.254/2001 Sb., zákon o vodách a změně
některých zákonů (dále jen vodní zákon), novela 20/2004 Sb. Provádí povodňový orgán obce
Koštic ve spolupráci se správcem toku.
Povodňové prohlídky dle zákona se provádějí nejméně 1x ročně a to zpravidla:
•
•

před obdobím jarního tání
před obdobím letních povodní

Z provedených prohlídek se zpracuje zápis v souladu s ustanovením vodního zákona,
popřípadě se pořídí další dokumentace( fotografie, video nahrávky).
Na základě těchto prohlídek se přijímají opatření, která snižují zjištěná rizika na přijatelnou
úroveň.
Povodňové prohlídky se taktéž provádějí vždy před hrozící povodní a to mezi I a II SPA a to
na základě nařízení předsedy povodňové komise, který současně stanoví rozsah této
prohlídky. Výsledek prohlídky se pak zapíše do povodňové knihy městyse Peruc
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B.
ORGANIZAČNÍ ČÁST
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5. Organizace povodňové ochrany
Organizace povodňové služby :
• stanoviště PK Peruc : zasedá na OÚ Koštice
• dokumentace PK Koštice je trvale uložena na OÚ Koštice
• v případě vyhlášení zvláštní povodně na VD Nechranice je na OÚ Koštice
nepřetržitá přítomnost na výše uvedeném pracovišti PK , předseda PK je trvale na
spojení

Doporučené vybavení pracoviště PK Koštice :
- Plán ochrany území obvodu Koštice pod VD Nechranice před zvláštní povodní
- PC
- Připojení na internet
- Záložní zdroj napájení
- TV přijímač s videorekordérem
- Rozhlasový přijímač
- Ruční aku. svítidla
- Mobilní telefony
- Digitální fotoaparát
- Dalekohled
- Záložní oděvy a obuv
- Psací a kreslící potřeby
- Připojení na fax
- Ruční megafon
- Diktafon
- Poznámkové sešity
Časový plán činnosti PK Koštice při vyrozumění :
Čas „Č“
Popis činnosti
Č+0
Příjem zprávy o blížící se povodni od hlásné povodňové služby
do Č + 10 min. Příjemce zprávy prověří zpětným dotazem pravdivost
v Č + 10 min.. Po ověření pravdivosti zprávy provede vyrozumění ostatních členů PK
obce Koštice
do Č + 1 hod.
Příchod členů PK na pracoviště PK Koštice
Zprávu (y) o hrozbě zvláštní povodně, které neobdržel člen PK Koštice osobně, prověří vždy
zpětným dotazem nebo jiným způsobem ( vysláním povodňové hlídky), důvodem této
prověrky je zabránění vzniku planého poplachu, paniky, …, toto zpětné ověření musí byt
provedeno do 10 min. od obdržení zprávy. V případě, že zjistí, že přijatá zpráva o blížící se
hrozbě zvláštní povodně je pravdivá, okamžitě člen PK obce uvědomí zbývající členy PK
Koštic. Po jejich příchodu na pracoviště je seznámí se vzniklou situací a již přijatých
opatřeními k ochraně obyvatelstva, majetků a kulturních památek. Po provedené konzultaci
s předsedou PK Koštic informuje o přijatých opatřeních PK ORP Louny a KOPIS HZS
Ústeckého kraje.
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PK obce Koštice :
Orgán
Spojení

předseda komise
Jaroslav Vlasák
místopředseda
Vladimír Jaroš
člen
Zdeněk Hakl
člen
Jiří Henc
člen
Stanislav Frič
člen
Jiřina Nováková
člen

mobil

tlf v PD

tlf v MPD

fax

pracovní

krizové

415 693 540

602 680 130

415 693 020

602 680 130

602 680 130

415 693 540

974 437 111

415 693 020 974 437 111

974 437 111

602 450 449

602 450 449

-

602 450 449

602 450 449

724 179 630

724 179 630

-

724 179 630

724 179 630

415 628 521

724 633 375

-

724 633 375

724 633 375

737 876 162

737 876 162

-

737 876 162

737 876 162

člen

PK ORP Louny :
Orgán organizace
Spojení
tlf v PD

Ing. Jan Kerner
předseda PK
Mgr. Jan Čermák
místostarosta
Bc. Marie Nováková
tajemník PK
Renata Čapková
člen PK
p. Zdeněk Valeš
člen PK
npor. Jan Šulík
člen
Michal Ovšonka
člen PK

tlf v MPD

mobil
fax
pracovní

krizové

415 621 142

415 653 351

415 621 146 604226316

604226316

415 621 146

605 817 653

415 621 100 605 817 653

605 817 653

415 621 118
737 214 180
415 621 126

737 214 180

415 621 100 737 214 180

737 214 180

604 226 301

415 621 146 604 226 301

604 226 301

415 654 084
604 226 309
950 412 011

415 653 368
603 192 021
724 178 789

415 654 084 604 226 309

604 226 309

724 178 789

725 065 318

415 621 101
604 226 317

604 226 317

415 621 100 604 226 317

604 226 317
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Spojení na sousední PK :

Obec
Počedělice proti toku
Křesín po toku
Libochovice po tok

tlf na OÚ
415 676 115
416 591 151
416 725 831

Spojení na sousední OÚ
fax
mobil
e-mail
415 676 115
724 181 158 ou.pocedelice@quick.cz
416 591 349
724 155 315 agri.libochovice@quick.cz
416 725 852
724 153 357 město@libochovice.cz

Povinnosti členů povodňové komise obce Koštice :
Povodňový orgán obce Koštice je podřízen povodňovému orgánu ORP Louny, povodňový
orgán obce Koštice ve svém obvodu v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi
plní zejména tyto úkoly:
- potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů)
pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém teritoriu, nebo zhoršují průběh
povodně ( viz vodní zákon, § 71 odst.4 ), s povodňovým plánem obce Koštice,
- zpracovává povodňový plán obce Koštice a předkládá ho k odbornému stanovisku
správci toku , v případě drobných vodních toků správci těchto toků
- provádí min. 1x ročně v souladu s vodním zákonem., § 72, odst. 1 – 3 povodňové
prohlídky
- zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a
zabezpečovacích náhradních funkcí v obvodě obce Koštice v souladu s ustanovením
vodního zákona, § 75, odst. 1 – 3
- prověřuje připravenost účastníků ochrany podle zpracovaného PP obce Koštice
- organizuje a zabezpečuje na teritoriu obce Koštice povodňovou službu a hlídkovou
službu, zabezpečuje varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce
Koštice s využitím jednotného systému varování (elektrickou sirénu možno spustit
místním tlačítkem, nebo její spuštění vyžádat u KOPIS HZS Ústeckého kraje)
- informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí
(Počedělice, Křesín a Libochovice) a povodňový orgán ORP Louny
- vyhlašuje a odvolává SPA v rámci svého území
- organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle
zpracovaného PP obce Koštice a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a
fyzických osob osobní nebo věcnou pomoc
- zabezpečuje evakuaci a návrat osob, dočasné ubytování a stravování evakuovaných
osob ze svého teritoria , zajišťuje další záchranné práce ve prospěch obyvatelstva,
organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce na svém
území
- provádí prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod ve svém
teritoriu, zjišťuje účelnost přijatých a provedených opatření a podává zprávu o
povodni ( vodní zákon, § 76, odst 1-4) povodňovému orgánu ORP Louny
- vede záznamy v Povodňové knize obce Koštice.
Povinnosti členů PK ORP Louny :
Před povodněmi :
- starosta ORP Louny zřizuje PK ORP Louny a jejím předsedou. Členy PK jmenuje ze
zaměstnanců ORP a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření
k ochraně před zvláštními povodněmi, nebo pomoci před zvláštními povodněmi.
Povodňový orgán ORP Louny je podřízen povodňovému orgánu Ústeckého kraje.
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-

povodňový orgán ORP Louny ve svém správní obvodě v rámci zabezpečení úkolů při
ochraně před zvláštními povodněmi :
•
•
•
•
•

zpracovává Plán ochrany území pod VD Nechranice před zvláštní povodní
správního obvodu ORP Louny
organizuje provádění povodňových prohlídek
prověřují připravenost účastníků ochrany podle Plánu ochrany území pod VD
Nechranice před zvláštní povodní ORP Louny
organizuje odborná školení a výcvik pracovníků orgánů obcí a účastníků ochrany
před zvláštními povodněmi
ukládá podle potřeby vlastníkům VD úpravy manipulačních řádů z hlediska
povodňové ochrany

Při povodni :
• organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu a svém teritoriu, informuje o
nebezpečí a průběhu zvláštní povodně povodňové orgány sousedních ORP,
správce povodí Ohře s.p Chomutov , ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem a KOPIS
HZS Ústeckého kraje
• organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před zvláštními
povodněmi podle Plánu ochrany území pod VD Nechranice před zvláštní povodní
ORP Louny, řídí a koordinuje opatření prováděná na ochranu před zvláštními
povodněmi podle Plánu ochrany území pod VD Nechranice před zvláštní povodní
ORP Louny, řídí a koordinuje opatření prováděná povodňovými orgány obcí a
v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob působících na
jejím teritoriu osobní a věcnou pomoc
• využívá pro řízení záchranných prací KOPIS HZS Ústeckého kraje
• v nutných případech, pokud není svolána PK Ústeckého kraje, nařizuje po dohodě
se správou povodí Ohře mimořádné manipulace na VD nad rámec schváleného
manipulačního řádu s možným dosahem v rámci správního obvodu ORP Louny
• v případě nebezpečí z prodlení vyžaduje pomoc 154 zp. Rakovník nad rámec sil a
prostředků vymezených v PP ORP Louny
• spolupracuje v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování
hygienické a zdravotní péče, organizuje v postižených oblastech náhradní
zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce nutné pro zachování chodu
teritoria

Po povodni :
• soustřeďuje zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzuje účelnost
provedených opatření a zpracovává na základě poskytnutých podkladů od
povodňových orgánů postižených obcí hodnotící zprávu o povodni
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Správci vodních toků :

Před povodní :
- navrhují příslušným orgánům, aby uložily vlastníkům VD, nebo jiných staveb a
pozemků na vodních tocích a v záplavovém území povinnost provést potřebná
opatření na ochranu před zvláštními povodněmi
- provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány ORP prohlídky na vodních tocích
- zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění nejnutnějších zabezpečovacích
pracech na vodních tocích

Při povodni :
- v době nebezpečí zvláštní povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a
dostupnost věcných prostředků a prověřují jejich připravenost podle Plánu ochrany
území pod VD Nechranice před zvláštní povodní
- sledují na vodních tocích všechny jevy rozhodné pro vznik a průběh povodně, zejména
postup a rozsah zamrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácp a nápichů, postup tání
a chodu ledů, vodní stavy a průtoky, popřípadě nahromadění plovoucích předmětů
v nebezpečných místech
- účastní se hlásné a povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodňové
orgány ORP, ČHMÚ a KOPIS HZS Ústeckého kraje
- poskytují odbornou pomoc PK obcí a PK ORP
- provádějí zabezpečovací práce na vodních tocích a činí další opatření podle Plánu
ochrany území pod VD Nechranice před zvláštní povodní
- zabezpečují dokumentování průběhu povodně na vodních tocích

Po povodni :
- po povodni provádějí prohlídky vodního toku, zjišťují rozsah
škod, posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají
předávají ji povodňovému orgánu ORP, příslušnému správci
ČHMÚ
- odstraňují povodňové škody na vodních tocích, zejména pak
místa pro případ další povodně, obnovují průtočný profil toku

a výši povodňových
zprávu o povodni a
povodí a pracovišti
zabezpečují kritická

6. Úkoly PK městysu Peruc po vzniku zvláštní povodně
-

-

aktivace PK Koštice v budově OˇU Koštice, provede předseda PK
kontrola spojení a PK sousedních OÚ, ORP Louny, KOPIS HZS Ústeckého kraje,
s ČHMÚ pracoviště Ústí nad Labem, s VHD Povodím Ohře s.p. Chomutov, provede
tajemník PK
vyhlášení signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ provede předseda PK
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-

-

-

-

-

-

-

aktivace hlásné povodňové služby obce Koštice a jeho částí, provede předseda PK
sběr informací a jejich zaznamenávání, provádí a odpovídá určený člen PK
prověrka dosažitelnosti osobních a věcných prostředků k odstraňování následku
zvláštní povodně, provede tajemník PK, v součinnosti s majiteli věcných prostředků
průběžné vydávání operativních úkolů, provádí předseda PK na návrhy jednotlivých
členů PK a hlášení povodňové hlídky a občanů
provádění zápisů do Povodňové knihy obce Koštice, provádí tajemník PK nebo určený
člen PK
provádění evidenčních a dokumentačních prací, provádí a zabezpečuje předseda PK
s celou PK
provest upřesnění PK obce, provádí a zabezpečuje předseda PK s celou PK
jednání PK Koštice (informování o situaci, přijatých opatřeních a již provedených
opatření), řídí a organizuje předseda PK
podávání hlášení PK ORP Louny, sousedních PK, KOPIS HZS Ústeckého kraje,
VDH Povodí Ohře s.p. Chomutov, hlášení o stavu na toku, provádí určený člen PK
na základě nařízení předsedy nebo tajemníka PK
prověrka pohotovosti určených technických prostředků, organizují majitelé
prostředků, kontrolu technických prostředků provede určený člen PK
vydání úkolů majitelům nemovitostí ohrožených povodní k odstranění lehce
splavitelných materiálů a nebezpečných látek z dosahu stoupající hladiny, které by
mohly být odplaveny, úkol vydá předseda PK cestou PK obce, odstranění materiálů
a látek provádějí majitelé nemovitostí, kontrolu splnění úkolu provede PK obce
vydat pokyny majitelům nemovitostí k provedení zabezpečení a ochraně svého
majetku, organizuje a řídí tajemník PK, provádějí majitelé nemovitostí
prověrka připravenosti zajištěných sil a prostředků
zpracování informace pro občany teritoria Koštice a pro média, provádí tajemník PK
po odsouhlasení předsedy PK, zápis do Povodňové knihy obce Koštic, provádí
tajemník, nebo určený člen PK
provádění evidenčních a dokumentačních prací, provádí a zabezpečuje předseda PK
s celou PK
organizace zásahů, řídí předseda PK, v součinnosti celé PK
odpojení ohrožených OBT povodní od elektrického rozvodu provedou majitelé
nemovitostí jako součást evakuačních opatření v rozvodných skříních, které jsou
umístěné na ohrožených OBT, odpojení ohrožené části obce pak bude provedeno
pracovníky SEZ skupina oddělení provozu a poruchové služby, hlášení poruch na
základě požadavku předsedy povodňové komise u stálé služby na dispečinku
odpojení ohrožených OBT povodní od vodovodního řadu provedou majitelé
nemovitostí jako součást evakuačních opatření, odpojení ohrožené části obce pak bude
provedeno na základě požadavku předsedy povodňové komise u SČVaK
uzavření kanalizace improvizovanými prostředky (pytle s pískem, prkna ) bude
provedeno členy SDH na pokyn předsedy povodňové komise
vyhlásit a zabezpečit evakuaci obyvatelstva z ohrožených OBT (viz bod 2, str. 10),
vyhlásí a organizuje předseda PK na návrh členů PK a na základě konkrétně vzniklé
situace, zabezpečují členové PK obce, provádí majitelé ohrožených nemovitostí
zápis do Povodňové knihy obce, provádí tajemník, nebo určený člen PK
podávání informací postiženému obyvatelstvu
zpracování informací pro média, provádí tajemník PK, po odsouhlasení předsedy PK
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Způsob vyhlašování a odvolání zvláštní povodně :
- vyhlášení zvláštní povodně bude provedeno elektrickou sirénou, místním rozhlasem,
spojkasmi. V případě poruchy místního rozhlasu a elektrické sirény vyhlášení bude
provedeno mobilními prostředky IZS
- provádí povodňový orgán obce Koštice, který informuje subjekty na teritoriu obce
Technika pro pomoc při povodni :
Seznam techniky je uveřejněn v část D. – přílohy povodňového plánu
Přehled ubytovacích a stravovacích zařízení :
Je uveřejněn v části D – přílohy povodňového plánu

7. Způsob vyžadování pomoci při povodních :
Předseda PK obce Koštice vyžaduje pomoc cestou PK ORP Louny.
Spojení na předsedu PK ORP Louny :
Funkce

Jméno a příjmení

Telefon na prac.

fax

mobil

Předseda PK
ORP Louny

Ing. Jan Kerner

415 621 142

415 621 100

604 226 316

8. Informační zabezpečení :
Schéma toku informací :
Základním způsobem spojení mezi povodňovými orgány je telefonní spojení (pevná
linka, mobil), viz tabulka Složení PK obce Koštice a PK ORP Louny.
Varovná opatření :
Varování obyvatelstva je zabezpečeno v rámci jednotného systému varování elektrickou
sirénou, mob. telefony, e-maily, spojkami,
místním rozhlasem a mobilními
rozhlašovacími prostředky základních složek IZS (náhradní způsob). Elektrickou sirénu
v části obci Koštice a Vojničky lze spustit tlačítkem místního ovládání, nebo na vyžádání
starosty obce u KOPIS HZS Ústeckého kraje. K varování obyvatelstva se použije signál
„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ který bude doplněn o verbální informaci pro obyvatelstvo,
cestou místního rozhlasu. Další informace budou průběžně zveřejňovat veřejná média.
Přehled stávajících varovných signálů ČR pro rotační elektrické sirény je uveden
v tabulce
Varovný signál
Tón sirény Čas Průběh signálu (časové úseky)
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA kolísavý

140 s 7 s náběh – 3 s vypnuto – 4 s zapnuto –
3 s vypnuto – 4 s zapnuto…
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9. Evidenční a dokumentační práce :
Při povodni se provádějí následující evidenční a dokumentační práce :
Záznam v Povodňové knize obce Koštice :
- doslovné znění ověřených přijatých zpráv s uvedením odesilatele, způsobu a doby
převzetí (např. záznam telefonu ),
- doslovné znění odeslaných zpráv z uvedením jejich pramene, adresátů, způsobu a
doby odeslání
- obsah vydaných, přijatých příkazů
- popis provedených opatření
- výsledky povodňové prohlídky
Zápis do Povodňové knihy obce Koštice provádějí pouze osoby tím pověřené, jsou
povinny zápis podepsat.
Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem :
Telefonické zprávy :
Se zapisují do záznamníku přijatých a odeslaných zpráv, také se mohou nahrávat a později
přepsat buď ručně do záznamníku přijatých a odeslaných zpráv, nebo na počítači, zprávě
se přidělí evidenční číslo, dále od koho byla přijata, kdy byla přijata, obsah zprávy,komu,
kdy a jakým způsobem předána.
U zpráv, které jsou v tištěné podobě např. fax ( z faxových zpráv se musí provést kopie na
kopírce, pokud je fax vytištěn na termopapíru), nebo jiná písemnost, fotografie, mapy,
kopie novinových článků, …se přidělí evidenční číslo ze záznamníku přijatých a
odeslaných zpráv( do záznamníku se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla,
komu a jak byla předána, dále stručný název zprávy a obsah), zpráva se tímto evidenčním
číslem označí a uloží do desek pro ukládání dokumentů.
Zprávy na disketách, CD, magnetofonových páskách , videokazetách a DVD se evidují
jako ostatní zprávy.
Označování nejvýše dosažené hladiny vody :
Provede se pouze provizorně tak, aby byla známa výše hladiny a později mohla být výše
hladiny osazena normovou vodní značkou dle ČSN 75 2911 – vodní značky. Tato norma
stanoví provedení a způsob osazování vodních značek). Konečné označení provede
správce toku.
Foto a video dokumentace :
V průběhu povodně, ale pak především po kulminaci jednotlivých povodňových vln je
nutné provést objektivní fotografickou a video dokumentaci. Dokumentaci provádí určený
člen PK obce Koštice. Tato dokumentace se ukládá do Povodňové knihy obce Koštice.
Slouží k objektivnímu zachycení způsobených škod po povodni a pro zpracování
souhrnné zprávy o povodni.
Zpráva o povodni :
Povodňový orgán obce Koštice zpracovává zprávu o povodni, při které byla vyhlášena
povodňová aktivita (II. a III. SPA), došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny
zabezpečovací a záchranné práce.
Obsah zprávy :
- rozbor příčin a průběhu povodně
- popis a posouzení účinnosti provedených opatření
- věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod
- návrh opatření na odstranění následků povodně.
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Zpráva se zpracuje do jednoho měsíce po ukončení povodně, v případě potřeby
rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců
po ukončení povodně.
Předpovědní a hlásná služba
Předpovědní povodňová služba :
Informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi o možnosti
vzniku přirozené povodně i zvláštní povodně, o dalším nebezpečném vývoji situace na
vodních tocích , o hydrometeorologických prvcích, které charakterizují vznik a vývoj
povodně, především pak o srážkách a jejich prognózách, vodních stavech a průtocích ve
stanovených profilech.
Tyto informace podává ČHMÚ ve spolupráci se správci povodí.
Předpovědní služba na teritoriu obce Koštice, část Koštice a Želevic je organizována
následujícím způsobem :
- od ČHMÚ pracoviště Ústí nad Labem, nebo povodí Ohře s.p. Chomutov cestou PK
ORP Louny, nebo KOPIS HZS Ústeckého kraje
- od PK výše na toku (OÚ Počedělice)
- od obyvatel, kteří se nachází v blízkosti vodních toků a VD

Hlásná povodňová služba :
Zabezpečuje informace pro povodňový orgán obce Koštice, které PK využívá pro varování
obyvatelstva v jednotlivých částech obce v místě zvláštní povodně a dále pak pro povodňové
orgány, které leží níže na vodním toku.
Informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové
situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocení a k řízení opatření na
ochranu obyvatel, majetků před povodněmi.
Hlásnou povodňovou službu organizuje v souladu s vodním zákonem obec Koštice a
povodňový orgán ORP Louny společně s ostatními účastníky ochrany před povodněmi.
Ke splnění tohoto úkolu organizuje obec Koštice povodňovou hlídkovou službu v případě
potřeby s cílem včasného varování obyvatelstva na teritoriu obce, v tomto složení :

Složení hlídkové služby část obce Koštice :
vedoucí hlídky : - Jaroslav Vlasák tlf .: 602 680 130
člen
: - Stanislav Fryč tlf.: 724 633 375
Složení hlídkové služby část obce Želevice:
vedoucí hlídky : - Vladimír Jaroš tlf.: 723 477 934
člen
: - Jiří Henc
tlf.: 724 179 630
Místa vizuální kontroly :
Viz bod 2 tohoto povodňového plánu str 10
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10. Stručný popis možnosti vzniku zvláštní povodně
Zvláštní povodně způsobené umělými vlivy :
Povodně způsobené umělými vlivy, zejména pak v případě protržení hráze VD Nechranice ,
je teoreticky možná. K rozrušení hráze VD Nechranice by mohlo dojít v těchto případech:
- technická příčina havárie VD
- zemětřesení ( v této oblasti jen malá pravděpodobnost)
- sesuv půdy s následným vyvoláním průlomové vlny
- pád letadla v důsledku letecké katastrofy na hráz VD nebo těsně za hráz VD
- teroristický útok – velmi malá pravděpodobnost (není strategickým cílem)
- válečný konflikt, taktéž velmi malá pravděpodobnost, nelze však vyloučit.
Hrozbu vzniku zvláštní povodně je nutno brát v úvahu jako reálnou .
Teoreticky možný způsob porušení hráze VD Nechranice je předpokládán na základě
dostupné literatury, měření technicko-bezpečnostního dohledu na díle, dokumentace vodního
díla a konzultací s pracovníky VD –TBD, při čemž možnost poškození hráze trhavinami je
zcela vyloučena. Jako teoreticky možná byla uvažována destrukce hrázového tělesa
způsobená přelitím těsnění hráze v profilu největšího sedání koruny hráze (cca hm 24,75) ze
extrémního povodňového stavu na Ohři (Q500). Počáteční velikost průrvy v hrázi vznikne
zborcením zvodnělé koruny v šířce 5 m s počátečním přepadovým paprskem 5 cm. Vzhledem
k velmi malému počátečnímu otvoru v hrázi se nebude jednat o průlomovou vlnu
s mohutným čelem, ale o vlnu s pozvolnějším nárůstem průtoků v závislosti na postupném
rozebírání tělesa sypané hráze proudící vodou Tento nárůst průtoku bude tím intenzivnější,
čím bude intenzivnější eroze materiálu hráze. Všechny možné varianty tvorby průlomové
vlny jsou založeny na metodě erozní tvorby průrvy. Prázdnění nádrže je závislé na způsobu
porušení hráze a počátečních podmínkách (objem vody v nádrži a kóta hladiny vody),
předpokládá se , že rozebírání hrázového tělesa až na nejnižší kótu by mohlo trvat cca 4,3
hodin, z čehož progresivní část rozebírání hráze by trvala pouze 2 hodiny. Prázdnění nádrže
na kótu hladiny v nádrži cca 245,5 m.n.m. by trvalo řádově 20 hodin. Za tuto dobu by odteklo
z nádrže cca 331 mil. m3. V okamžiku porušení hráze by v území pod hrází nastala situace
extrémně vysoké povodně cca Q500. To znamená, že velká část inundačních území by byla
již zatopena.
Vzhledem k veliké rozloze a objemu nádrže by zpočátku nedošlo
k znatelnějšímu snížení hladiny v nádrži a maximální průtok cca 22,3 tis. m3 s-1 bude vytékat
z nádrže ještě téměř naplněné. Erozní způsob tvorby průrvy a tím i průlomové vlny by měl
mírnější náběh a vlna by měla poměrně nízké čelo. Z toho vyplývá, že ničivé účinky této vlny
dále od hráze by nebyly v prostém dynamickém účinku čela vlny, ale byly by kombinovány
s účinky zvodnění a eroze povrchu území. Po dosažení chatové oblasti „Na Cikáni „ se čelo
průlomové vlny vytrácí .

11. Základní technické údaje o VD Nechranice
MÍSTOPIS VODNÍHO DÍLA :
Název
Okres
Nejbližší obec po hrází
Název toku
Staniční (říční) km
Správce vodního díla

Vodní dílo Nechranice
Chomutov
Nechranice
Ohře
103,43
Povodí Ohře s.p.
Chomutov Bezručova 4219
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VŠEOBECNÉ ÚDAJE O VODNÍM DÍLE :
Hydrologické údaje :
plocha povodí
dlouhodobá roční výška srážek na povodí
dlouhodobý roční průtok

3.590,29 km2
772 mm
30,76 m3/sec

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY A „ n „ LETÁ VODA

Stupně povodňové aktivity na VD
Vodní dílo

Nechranice

II. SPA
I. SPA
Stoupání hladiny Dosažení hladiny
Dosažení
cm 2/24 (hod)
m n. m
hladiny m n. m
5 (40)
270,0
271,0

N – leté vody na VD Nechranice v m3/sec
1 letá
5 letá
10 letá
50 letá
100 letá

199
270
452
655
750

-

1180 m3/sec

Q 500 (odtok, redukovaný) -

880 m3/sec

Q 500 (přítok)
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III. SPA
Dosažení
hladiny m n. m
271,9

Účel vodního díla :
Hlavním účelem vodního díla je dle vodohospodářského povolení :
a) kompenzační nalepšování průtoků v Ohři pro : * průmyslové podniky
* tepelné elektrárny
* závlahy
* zajištění min. průtoku v profilu
Louny 5m3/sec
b) zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží Nechranice dle ročního období o
velikosti :
X – XII - 10 m3/sec
I - IX 8 m3/sec
c) snížení velkých vod na Ohři a částečná ochrana území pod přehradou před
povodněmi
Hlavním účelům vodního díla a – d. se podřizují vedlejší účely a možnosti dalšího
využití VD
d) likvidace následků čistotářských havárií a proplachování vodního toku za účelem
zlepšování kvality vody a hygienických podmínek Ohře
e) využití odtoků z nádrže k výrobě elektrické energie v průběžné vodní elektrárně,
která je součástí vodního díla
f) ovlivňování zimního průtokového režimu pod vodním dílem za účelem omezení
nežádoucích ledových jevů
g) nalepšování průtoků na Dolním Labi pro plavbu
h) vodní sporty a rekreace
i) rybné hospodářství

Charakteristika nádrže :
Je převzata z manipulačního řádu VD Nechranice z roku 1979. Výškový systém je
Balt pro vyrovnání.
Rozdělení prostorů nádrži :
prostor
stálý
zásobní
ochranný ovládaný
ochranný
neovládaný
celkový

objem (mil.m3)
2,648
233,217
36,562
15,206

plocha zatopení (ha) kóta hladiny (m n.m)
126
235,40
1.222
269,00
1.306
271,90
1.338
273,05

287,632

1.338
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273,05

POPIS TĚLESA HRÁZE :
Vlastní těleso hráze :
Vodní dílo Nechranice má zemní sypanou hráz se šikmím těsnícím jádrem ze
sprašových hlín u vodního límce. Stabilizační část je ze štěrkopísku.
Délka hráze v koruně je 3.280 m, kóta koruny hráze je 274,50 m n.m., max. výška
hráze nad terénem je 47,5 m.

Sklon návodního límce hráze je 1:2,1, 16
Sklon vzdušného límce hráze je 1:1,75, 20
Šířka koruny hráze je 9 m
objem hráze je 8,6 mil. m3
U obou límců jsou nasypány zatěžovací lavice. Návodní límec je opevněn vrstvou
kamenného pohozu tl. 1 m do kóty 254,50, od kóty 254,50 až ke koruně je návodní líc
opevněn betonovou dlažbou tl. 0,20 m.

Výpustná a odběrná zařízení
Přeliv :
V levé části hráze je umístěn korunový přeliv o 3 polích šířky 3x15 m,hrazený
hydrostatickými sektory. Kóta koruny přelivu při plně sklopeném sektoru je 268,00
m n. m. Kóta koruny přelivu při plně vztyčeném sektoru je 271,90 m n. m.
Maximální výška hrazení je 3,90 m, max. kapacita volného přelivu je 1054,8 m3/sec.
- 29 Pohon sektorů je pomocí tlaku vody v regulační komoře. Sektory jsou ovládány
elektrickým zařízením řídícího regulačního šoupátka automaticky v závislosti na
hladině hlášené limigrafem. Ovládání je jednak dálkové z velína a jednak ručními
šoupátky na pilířích.
Provizorní hrazení je slupicové.
Na koruně hráze je přeliv přemostěn prefabrikovaným deskovým mostem.
Skluz :
Maximálního spádu dosahuje skluz ve střední části (12%) a je ukončen vývarem.
Délka skluzu je 592 m, kóta dna vývaru je 216,70 m n m., délka vývaru ve dně je
110 m.
.
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Přelivný objekt
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12. Způsob a provedení varování a vyrozumění při vzniku zvláštní povodně
Schéma varování při zvláštní povodni
Varování při vzniku zvláštní povodně provádí vlastník (správce) VD Nechranice aktivací
vlastních el. sirén a oznámí to KOPIS HZS Ústí nad Labem, toto provede varování
prostřednictvím jednotným systémem varování obyvatelstva na ohroženém území. Na
teritoriu obce zabezpečí varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím starosta obce
Koštice.

VHD
Povodí
Ohře

KÚ
Ústeckého
kraje

ČHMÚ prac.
Ústí nad Labem

MěÚ Louny
odbor ŽP
(PK ORP)

PK
Koštice

Ostatní PK
na toku

SDH
Koštice
Právnické osoby na
teritoriu obce

Fyzické osoby na
teritoriu obce
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KOPIS
Ústeckého
kraje

Varování obyvatelstva – při vzniku zvláštní povodně
Po akustickém tónu elektrické sirény, po vyhlášení varovného signálu „VŠEOBECNÁ
VÝSTRAHA“ (kolísavý tón elektrické sirény po dobu 140 sec. může se opakovat max. 3x),
bude následovat tísňová informace z místního rozhlasu, hromadných sdělovacích prostředků o
hrozící nebo vzniklé mimořádné události
Schéma toku informací pro vyrozumění při zvláštní povodni
Při bezprostředním ohrožení bezpečnosti VD Nechranice a vývoji směřujícímu k narušení
jeho funkce a hrozbě vzniku zvláštní povodně, vlastník VD, informuje o průběhu vývoje
mimořádné události na VD povodňové orgány níže po vodním toku řeky Ohře podle
povodňového plánu správce povodí Ohře s.p Chomutov (VHD Povodí Ohře s.p Chomutov),
KOPIS HZS Ústeckého kraje a v případě z prodlení i bezprostředně ohrožené subjekty.
Vyrozumění při vzniku zvláštní povodně je zdvojené a zajišťuje se systémem hlásné
povodňové služby a jednotným systémem varování a vyrozumění.
ČHMU Ústí
Dispečink
povodí Ohře
Chomutov

nad //Labem
ÚO HZS
Žatec OPIS

KOPIS HZS
Ústeckého
kraje
Regionální
rozhlasová
KŘ HZS
aÚsteckého
televizní
studia
kraje OPIS

Regionální
tisk

Dispečink

OPIS OŘ

ZZS Louny

PČR

PK
ohrožených
obcí

BRO ORP
Louny

PK

154 zv
Rakovník

BRO obcí

PK Koštice
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Ostatní
složky IZS

ORPLouny

Právnické a
fyzické
osoby na
teritoriu
Peruc

Spojení na příjemce hlášení :
Název
organizace

telefon

mobil

fax

e-mail

www. stránky

KOPIS HZS
Ústeckého
kraje
PK ORP
Louny
předseda

112
150
950 431 013
415 621 142

950 431 008 opis@ulk.izscr.cz

www.hzsoul.cz

604 226 316

415 621 146 kerner@mulouny.cz

www.mulouny.cz

Vodoprávní
úřad MěÚ
Louny
ČHMÚ
předpovědní
pracoviště Ústí
nad Labem
VHD Povodí
Ohře s.p.
Chomutov
Povodí Ohře
s.p Chomutov
závod Terezín
OÚ Křesín

415 621 118

737 214 180

415 621 100 m.novakova@mulouny.cz

www.mulouny.cz

472 706 011
472 706 046
472 706 051

472 706 011
472 706 046
472 706 051

474 624 264
474 636 306

606 757 472

416 591 151

724 155 315

415 591 349 agri.libochovice@quick.cz

www.volny.cz/obeckresin

OÚ Počedělice

415 676 115

724 181 158

415 676 115 ou.pocedelice@quick.cz

www.pocedelice.cz

416 707 811
416 782 591

www.chmi.cz/ul

474 624 200 vhd@poh.cz

www.poh.cz

poh@poh.cz

www.poh.cz
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Spojení na důležité organizace :
Orgán, organizace

tlf. v PD

tlf. v MPD

KOPIS HZS Ústeckého kraje

112, 150
950 431 013

112, 150
950 431 013

ZZS Louny

415 652 460
415 653 166

415 652 460
415 653 166

OŘ PČR Louny

974 437 111

974 437 111

OO PČR Postoloprty

415 783 133

415 783 133

154. zp. Rakovník - dozorčí

973 284 160

973 284 160

Povodňová komise ORP Louny - předseda

415 621 142

415 653 351

604 226 316

Bezpečnostní rada ORP Louny - předseda

415 621 142

415 653 351

604 226 316

OÚ Počedělice

415 676 115

724 181 158

724 181 158

MěÚ Louny

415 621 111

415 653 351

604 226 316

ČČK OS Louny

415 652 573

724 143 842

724 143 842

Dispečink Povodí Ohře s.p. Chomutov

474 624 264
474 636 306

474 624 264
474 636 306

606 757 472

Povodí Ohře s.p. Chomutov

474 636 111

474 631 111

Český hydromet. ústav pobočka Ústí/Labem
prognóza

472 706 011
472 706 046

472 706 011
472 706 046

Sbor dobrovolných hasičů Koštice

cestou starosty

cestou starosty

Nemocnice Louny spojovatelka

415 620 111

415 620 111

KHS Ústeckého kraje pracoviště Louny

477 755 610

724 143 840

SČVaK

840 111 118

840 111 118

MVE Koštice majitel p. Josef Kindl

606 554 100

606 554 100

Josef Paclt-PATOK, havarijní dispečink

415 696 143

415 696 143

KVS inspektorát Louny

415 652 361

606 819 480

Energetika Děčín dispečink

800 900 666

800 900 666

Inspektorát ŽP Ústí nad Labem

475 500 181

602 442 279

SEZ popruchová služba

840 850 860

SEZ s dispečink

411 126 211

411 126 211

Svč. plynárenská Chomutov - poruchy

1239

1239

Povodí Ohře s.p. Chomutov
závod Terezín

416 707 811
416 782 591

Vodoprávní úřad MěÚ Louny

415 621 118

737 214 180

737 214 180

OÚ Křesín

416 591 151

724 155 315

724 155 315
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mobil

724 143 840
606 554 100

606 819 480
602 442 279

840 850 860

13. Údaje o parametrech průchodu průtokové (průlomové) vlně
Přehled ohrožených obcí (částí obce) průtokovou (průlomovou) vlnou při vzniku
zvláštní povodni vodní tok : OHŘE
Obec

Tdos
hod.

Tkulm
hod. H
m.n. m.

Hprům
m.n.
m.

h
m

Koštice
Želevice

Pro tyto lokality nebyl proveden výpočet

hprů v
m/sec
m
m

vprům
m/sec

Pravděpodob
ohrožení

Vysvětlivky : Tdos – Čas, ve kterém je objekt dosažen
Tkulm - Čas ve kterém je v objektu dosaženo kulminace vodního stavu
H
- Dosažená hladina, uvedeno rozmezí hodnot (min. a max.) za
kulminace
Hprům – Dosažená průměrná hodnota výšky hladiny za kulminace
h
- Dosažená hloubka, uvedeno rozmezí hodnot za kulminace
hprům - Dosažená prům. hodnota hloubky za kulminace
v
- Dosažená rychlost, uvedeno rozmezí hodnot (min. a max.) za
kulminace
vprům.- Dosažená průměrná hodnota výšky hladiny za kulminace

Počet ohrožených osob v jednotlivých částech městyse Peruc při zvláštní povodni :
- v části Koštice …………………………………………… 348 osob
- v části Želevice …………………………………………. ….44 osob
____________________________________________________________
CELKEM ………………………………………………………392 osob
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C.
GRAFICKÁ ČÁST

-
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14. Záplavové území :
Celkový pohled na Koštice a Želevice ohrožené zvláštní povodní

Náhon k MVE

Žejdlík

OÚ, PK
Koštice

OO PČR
Koštice
Silniční
most přes
Žejdlík

Jez a MVE
Železniční
stanice Koštice

OHŘE

Soutok Ohře
s Žejdlíkem
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Zvláštní povodeň Koštice, Želevice hranice rozlivu celkový pohled

Hranice rozlivu
zvláštní povodeň

Hranice rozlivu při
zvláštní povodni
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Pohled na Koštice letecký snímek
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Hranice rozlivu Koštice zvláštní povodeň - detail
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Pohled na Želevice letecký snímek
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Hranice rozlivu Želevice zvláštní povodeň – detail

Hranice rozlivu při
zvláštní povodni
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D.
PŘÍLOHY
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15. Povodňová kniha obce Koštice :
POVODŇOVÁ KNIHA ( DENÍK )
Datum
Hodina

Zpráva č.- obsah zprávy

- 44 -

Podává

Přijímá

16. Objízdné trasy
obvod Koštice

Organizace dopravy
Podle konkrétní situace, kdy se určité části silnic stanou neprůjezdnými nebo budou
v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, rozhodne jako příslušný silniční správní
úřad odbor místního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, dopravy a
místní správy MěÚ Louny v souladu s platnými právními předpisy o vedení
objížďky. Opatření provádí v součinnosti s povodňovou komisí obce s rozšířenou
působností Louny.
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17. Přehled techniky na pomoc při povodních :
Organizace
JSDH Koštice

Technika

Počet

Spojení na kontaktní osobu
V PD
724 179 630

V MPD
724 179 630

Avie - skříň

1

LIAZ zásahové vozidlo

1

OÚ Koštice

Avie - valník

1

602 680 130

602 680 130

Stavebniny HAKL
Koštice

LIAZ - návěs

1

602 450 449

602 450 449

Karfíkův dvůr

Traktor kolový

1

415 693 189

cestou starosty
obce

valník za traktor

1
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18. Přehled ubytovacích a stravovacích zařízení :

Ubytovací zařízení
Místo

Adresa

Kontaktní
osoba

Telefon
Ubytování

Kulturní dům
Koštice

Libochovická 180

J. Zelinková

415 693 021

Počet
lůžek
200

Ubytovna ZD
Orasice

Orasice

Ing. Mikulec

732 277 852

200

Typ
ubytování
nouzové
nouzové

Stravovací zařízení
Místo

Adresa

Kontaktní osoba

Telefon
Vyvařovací
kapacita

Peruc

Veřejné stravování
Peruc
Kučera & Dlouhý

p. Kučera
p. Dlouhý
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774 286 078
774 286 077

400

19. Fotodokumentace
Návodní líc hráze VD Nechranice

Foto č.: 1

Vtok do bezpečnostního přelivu VD Nechranice

Foto č.: 2
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Odpadní koryto od bezpečnostního přelivu VD Nechranice

Pohled na vzdušní líc uzávěrů bezpečnostního přelivu VD Nechranice
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Foto č.: 3

Foto č.: 4

Odpadní koryto od základových výpustí
a pohled do štoly VD Nechranice

Foto č.: 5
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20 . Poznámky :
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