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SEZNAM ZKRATEK V TEXTU POVODŇOVÉM PLÁNU
Zkratka
ČHMÚ
ČČK OS
HZS
ÚO HZS
IZS
JSDH
SDH

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

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

Obec s rozšířenou působností
Obvodní oddělení policie ČR
Okresní ředitelství policie ČR
Městská policie
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
Levobřežní, pravobřežní přítok
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
Základní škola
Mateřská školka
Severočeské rozvodné závody Děčín
Severočeské vodovody a kanalizace
Zemědělská vodohospodářská správa
Povodňový plán
Povodňová komise
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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

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 hospodářských 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
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A
VĚCNÁ ČÁST
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ÚVOD :
Správci vodních toků :
- Ohře :
ČHP :
-

Suchý potok :
ČHP :

-

Žejdlík :
ČHP :

-

Dobročka :
ČHP :

Povodí Ohře s.p. Chomutov
závod Terezín
1-13-04-001, 1-13-04-005
Generální ředitelství ZVHS Brno
pracoviště Žatec – Oblast povodí Ohře
1-13-04-033
Generální ředitelství ZVHS Brno
pracoviště Litoměřice – Oblast povodí Ohře
1-13-04-036

Generální ředitelství ZVHS Brno
pracoviště Žatec – Oblast povodí Ohře
1-13-04-030

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
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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 teritoriem obce protéká řeka Ohře a to od severozápadu na jihovýchod v celkové délce
cca 2 km. Dále pak obvodem obce protéká Žejdlík a to od severu na jih v celkové délce cca 3
km. Do řeky Ohře se vlévá na jihu obce Koštic. Teritoriem obce protéká Dobročka a to od
severozápadu na jihovýchod v celkové délce cca 1,5 km. V neposlední řadě pak teritoriem
obce protéká Suchý potok a to od severu na jih v celkové délce cca 1 km. Jako pravobřežní
přítok se vlévá cca 0,5 km jižně pod Vojničkami do Žejdlíku. Žejdlík, Suchý potok ani
Dobročka dle sdělení Generálního ředitelství ZVHS Brno pracoviště Žatec a Litoměřice –
Oblast povodí Ohře, starosty obce a starousedlíků nezpůsobil Žejdlík ani Dobročka na
teritoriu obce v posledních šedesáti letech žádné povodně.
Přehled toků protékajících obcí Koštice :
Název vodního toku
Protéká částí obce
OHŘE
Koštice, Želevice
Žejdlík
Vojničky

2. Charakteristika ohrožených OBT Koštice Q 50 a Q 100 Ohře :
Obec
Koštice/Koštice

OBT
LB čp.: 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
33
43
48
55
56
62
66
75
79
85
87
90
95
107
112
116

Počet
ohrožených osob
3
4
1
6
1
3
3
2
1
1
2
1
2
1
4
1
1
3
1
4
4
1
3
2
4
2
2
3
3
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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 a zahrady

Obec
Koštice/Koštice

CELKEM

OBT
LB čp.: 123
127
132
145
164
175
176
177
193
194
197
198
199
200
201
202
204
206
207
213
215
217
218

52

Počet
ohrožených osob
2
2
1
5
1
1
3
2
10
2
2
1
2
2
4
19
1
3
3
4
3
4
2

155
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Ohrožuje

Charakteristika ohrožených OBT Želevice Q 10 Q 50 a Q 100 Ohře :
Obec
Koštice/Želevice

CELKEM

OBT
LB čp.: 1
2
3
4
5
7
10
20

8

Počet
ohrožených osob
5
1
1
2
1
3
2
1

Ohrožuje
Místní komunikace, obytnou
zástavbu, železniční trať
Louny- Libochovice, kostel,
přilehlé zahrady a pole

16

Výčet ohrožených OBT v obci Koštice a v části obce Želevice při průtoku Q5 nelze provést
vzhledem k tomu, že pro tento průtok není v mapě rozlivů zakreslena hranice průtoku. Při
průtoku Q5 na Ohři jsou již některé OBT v Košticích a Želevicích ohrožené.
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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.
Kapacita koryta vodního toku Ohře pro vyrovnání odtokových extrémů
Ze studií odtokových poměrů ( viz Komplexní studie protipovodňové ochrany Ústeckého
kraje kap.4, kterou zpracoval HYDROPROJEKT CZ a.s. Praha a dále pak viz Studii
protipovodňových opatření na Q20 a Q100 řeky Ohře v úseku soutoku Ohře a Labe – Okounov
ř.km 0,000 – 141,500, dále jen odtokové poměry) byly shromážděné následující údaje o
kapacitě koryta v intravilánu obce Koštice jsou uvedené v následující tabulce.
Barva v tabulce značí následující:
- výpočet hladin proveden pro Q 10,50,100
Kapacita koryta vodního toku Ohře
Obec
Vodní tok
ČHP

N

Koštice

<10

Ohře

1-13-02-021,03-028,091,04-001,005,066,068

Povodeň může být způsobena přirozenými jevy
Přirozená povodeň :
Přirozenou povodní je povodeň způsobená přirozenými jevy, při kterých hrozí zaplavení
teritoria, nebo situace označována předpovědní povodňovou službou dle zákona
č.: 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon ),
§ 73, odst.1, nebo povodňovými orgány, především pak:
- o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně
- o srážkách popřípadě o prognóze vývoje srážek
- vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech, dosažení směrodatného limitu
vodního stavu, nebo průtoku a jeho stoupající tendenci
- o náhlém tání sněhové přikrývky
- nebezpečném chodu ledů, vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů
Místa omezující průtočnost koryt vodních toků a údolních niv :
Omezení průtočného profilu vodního toku mohou též velmi nepříznivě ovlivnit ledové
nápěchy, které se tvoří při tání ledové celiny.
Podklady pro určení míst s omezením průtočnosti byly získány od Povodí Ohře
s.p.Chomutov, které pro účely této koncepce poskytlo Studii odtokových poměrů na
jednotlivých tocích. Místa častých ledových obtíží jsou zpracována na základě Povodňového
plánu Ústeckého kraje a webových stránek ČHMÚ.
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Přirozené povodně vyskytující se na teritoriu obce Koštic lze rozdělit do několika
hlavních typů :
- Zimní povodně a jarní povodně způsobené rychlým táním sněhové pokrývky (zejména
pak v horských oblastech Krušných hor) umocněné v kombinaci s dlouhotrvajícími
dešťovými srážkami. Tyto povodně jsou typické pro řeku Ohři.
- Letní povodně se vyskytující zpravidla na všech tocích, které jsou způsobené
dlouhotrvajícími dešti.
- Povodně typické pro letní měsíce, které jsou způsobené srážkami velké intenzity
(přívalové deště), kde intenzita srážek překračuje během několika hodin více jak 50
mm . Tyto povodně zasahují poměrně malé území, způsobují značné škody a nelze
je spolehlivě předpovídat. Tyto povodně jsou charakteristické svým rychlým
průběhem.
Historické povodně :
Historická povodeň dle ČSN 73 6530 Názvosloví hydrologie je taková, která je známá
z historických pramenů. Je to tedy taková situace, o které se nacházejí záznamy v kronikách,
archivech apod., v terénu její výskyt připomínají značky velkých vod.
V archivních záznamech a kronikách bývají uvedeny slovní popisy průběhu povodní
s vylíčením způsobených škod a ztrát na životech a dosažené úrovně hladiny vody, kterou je
v současné zástavbě mnohdy obtížné identifikovat a jejíž vypovídací hodnota je vzhledem ke
změnám v inundačním území problematická. Obec Koštice takové záznamy nevlastní.
V tabulce jsou uvedena data, která byla převzata z hlásného profilu kategorie „A“ u
loutkového divadla v Lounech (nejvyšší zaznamenané vodní stavy), data ze zpráv o
povodních Povodí Ohře s.p Chomutov. Uvedená data z hlásného profilu „A“ Louny jsou
platné i pro obec Koštice.

Tok

OHŘE

Profil

Louny „A“

Nejvyšší
zaznam.
vodní N [roky]
stavy
[cm]

ČHP

Datum

1-2 letá 3.1. 2003

1-13-04-005

536

1-13-04-005

473

-

7.2. 1980

1-13-04-005
1-13-04-005

468
452

-

16.1. 1976
8.5. 1978
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-

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,…) prostřednictvím povodňové hlídkové služby, průběžně
odstraňovat v kritických místech naplaveniny prostřednictvím SDH, nebo ÚO HZS
Žatec.
Zvláštní povodně způsobené umělými vlivy :
Povodně způsobené umělými vlivy, zejména pak v případě protržení hráze VD Nechranice
jsou teoreticky možné. 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.

4. Opatření k ochraně před povodněmi :
Povodňové prohlídky
Povodňové prohlídky se organizují za účelem zjištění zda na vodních tocích a v záplavových
územích, případně na OBT nacházejících se v těchto územích nejsou takové závady, které by
zvýšily nebezpečí povodně.
Povodňové prohlídky v souladu s vodním zákonem provádí povodňový orgán obce Koštic ve
spolupráci se správcem toku.
Povodňové prohlídky dle vodního 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 na
základě nařízení předsedy povodňové komise, který současně stanoví rozsah této prohlídky.
Výsledek prohlídky se pak zapíše do povodňové knihy obce Koštic.
Ochrana území obce Koštice a části obce Želevic na levém břehu řeky Ohře se jeví jako
reálná. Tato problematika je rozpracována firmou AZCONSULT CZ spol. s.r.o., Ústí nad
Labem ve: „Studii protipovodňových opatření na Q 20 a Q 100 řeky Ohře v úseku Ohře a Labe
– Okounov ř.km 0,000 – 141,500“.
viz Grafická část tohoto PP
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Základní údaje Koštice:
Název akce

: Studie protipovodňových opatření na Q20,Q100 řeky Ohře
v úseku soutoku Ohře – Labe – Okounov ř.km 0,000 –
141,500
Vodní tok
: Ohře (říční staničení:km 32,38 – 32,85)
Místo akce (katastrální území) : Koštice (670987)
Okres
: Louny
Kraj
: Ústecký
Číslo hydrologického pořadí : 1-13-04-036, 1-04-031
Účel akce
: Zvýšení protipovodňové ochrany urbanizovaného území
Investor
: Ústecký kraj

Počet obyvatel žijících na území obce:
Na území obce žije 457 obyvatel.
Popis obce:
Obec leží v okrese Louny na levém břehu Ohře .První zmínka je z XII století. Většími
podnikateli v obci jsou farmy zemědělců, pálenice, prodejna stavebnin, truhlárna, tiskárna
a autoopravna.
Účel akce:
Navrhované opatření zajistí ochranu před povodňovými škodami na majetku obce,
právnických a fyzických subjektů. Řešení protipovodňové ochrany je navrženo ve variantách
na Q10 ,Q20 ,Q50 a Q100 řeky Ohře. V chráněné oblasti je zastoupena obytná zástavba,
provozovny drobného a středního podnikání.
Stručný popis variantního řešení:
Navržena protipovodňová ochrana obce na Q10.
Linii protipovodňového opatření prochází po levém břehu Ohře na jihozápadním okraji obce.
Zde protipovodňovou ochranu tvoří mobilní stěna končící u odbočky do obce a dále pokračuje
po břehu řeky zeď, která se stáčí podél levostranného přítoku Ohře a končí až u silnice
vedoucí do Želevic. Tuto komunikaci přechází mobilní stěnou. Mezi zahradami rodinných
domů a Žejdlíkem je zeď přecházející na východní straně v zemní hráz končící až u hlavní
komunikace v obci.
Navržena protipovodňová ochrana obce na Q20.
Linie protipovodňové ochrany je stejná jako pro Q10. Liší se pouze svojí délkou podél potoka
Žejdlík a úrovní nivelety ochrany.
Navržena protipovodňová ochrana obce na Q50.
Linie protipovodňové ochrany je stejná jako pro Q10. Liší se pouze svojí délkou podél potoka
Žejdlík a úrovní nivelety ochrany.
Navržena protipovodňová ochrana obce na Q100.
Linie protipovodňové ochrany je stejná jako pro Q10. Liší se pouze svojí délkou podél potoka
Žejdlík a úrovní nivelety ochrany.
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Rozsah ohroženého a chráněného území :

Q10
Rozsah ohroženého
území v intravilánu
před navrženým
opatřením v ha:
Rozsah celého území
chráněného navrženým
opatřením v ha:
Rozsah území v
intravilánu chráněného
navrženým opatřením v
ha:
Rozsah území v
extravilánu chráněného
navrženým opatřením v
ha:
Rozsah území v
intravilánu
neochráněného
navrženým opatřením v
ha:

Navržená protipovodňová ochrana obce na:
Q20
Q50
Q100

6,319

6,880

7,625

8,682

6,319

6,817

7,313

7,741

6,319

6,817

7,313

7,741

0

0

0

0

0

0,062

0,312

0,941

Počet ochráněných obyvatel navrženým opatřením (údaje budou doplněny po ukončení
rizikové analýzy)

Q10
Počet ochráněných
obyvatel navrženým
opatřením cca.

Navržená protipovodňová ochrana obce na:
Q20
Q50
Q100

131

137

137

Charakteristický hydrogeologický profil:
Typ opatření
Mobilní stěna
Zeď
Mobilní stěna
Zeď
Zemní hráz

Charakteristický hydrogeologický profil
(m)
k (m/s)
0,0-2,3
1.10-7
2,3-6,0
1.10-4
6,0 1.10-3
0,0-2,3
1.10-7
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100

Navržená protipovodňová ochrana obce:
Navržená protipovodňová ochrana obce na:
Q10
Q20
Q50
Q100
Výška
Výška
Výška
Výška
nadzemní
nadzemní
nadzemní
nadzemní
části
části
části
části
(m)
(m)
(m)
(m)
Typ
Délka
Délka
Délka
Délka
opatření
(m)
(m)
(m)
(m)
Výška
Výška
Výška
Výška
podzemní
podzemní
podzemní
podzemní
části
části
části
části
(m)
(m)
(m)
(m)
1,2
1,5
1,8
2,0
Mobilní
220
223
231
253
stěna
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7
2,0
2,3
2,5
Zeď
324
324
324
324
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
1,7
2,0
2,2
Mobilní
12
12
12
12
stěna
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
1,8
2,1
2,3
Zeď
123
123
123
123
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1,3
1,6
1,8
Zemní
234
239
251
275
hráz
0,0
0,0
0,0
0,0

Náklady:

Q10
Kč
Předpokládané finanční
náklady

Navržená protipovodňová ochrana obce na:
Q20
Q50
Q100
Kč
Kč
Kč

14 805 000

17 043 000
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20 039 000

23 253 000

Základní údaje Želevice:
Název akce

: Studie protipovodňových opatření na Q20,Q100 řeky Ohře
v úseku soutoku Ohře – Labe – Okounov ř.km 0,000 –
141,500
Vodní tok
: Ohře (říční staničení:km 31,65 – 31,9)
Místo akce (katastrální území) : Želevice (566284)
Okres
: Louny
Kraj
: Ústecký
Číslo hydrologického pořadí : 1-13-04-037
Účel akce
: Zvýšení protipovodňové ochrany urbanizovaného území
Investor
: Ústecký kraj

Počet obyvatel žijících na území obce:
Na území obce žije 44 obyvatel.
Popis obce:
Obec Želevice se nachází na levém břehu Ohře pod komunikací Koštice – Libochovice. Obec
je ze tří stran obklopena zěmědělskými plochami. Z jihozápadní strany obec sousedí s
řekou Ohře. V současné době je v obci zastoupena obytná zástavba a nefunkční zemědělské
objekty. Obcí neprotéká žádná drobná vodoteč.
Účel akce:
Navrhované opatření zajistí ochranu před povodňovými škodami na majetku obce,
právnických a fyzických subjektů. Řešení protipovodňové ochrany je zpracováno ve
variantách na Q10 ,Q20 , Q50 a Q100 řeky Ohře. V chráněné oblasti je zastoupena obytná
zástavba.

Návrh technického řešení:
Stručný popis variantního řešení:
Navržena protipovodňová ochrana obce na Q10.
Linie hráze protipovodňového opatření prochází jihozápadním okrajem intravelánu
obce.
Navržena protipovodňová ochrana obce na Q20.
Linie je shodná s opatřením na Q10. Liší se pouze úrovní nivelety ochrany.
Navržena protipovodňová ochrana obce na Q50.
Linie je shodná s opatřením na Q10. Liší se pouze úrovní nivelety ochrany.
Navržena protipovodňová ochrana obce na Q100.
Linie je shodná s opatřením na Q10. Liší se pouze úrovní nivelety ochrany.
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Rozsah ohroženého a chráněného území :

Q10
Rozsah ohroženého
území v intravilánu
před navrženým
opatřením v ha:
Rozsah celého území
chráněného navrženým
opatřením v ha:
Rozsah území v
intravilánu chráněného
navrženým opatřením v
ha:
Rozsah území v
extravilánu chráněného
navrženým opatřením v
ha:
Rozsah území v
intravilánu
neochráněného
navrženým opatřením v
ha:

Navržená protipovodňová ochrana obce na:
Q20
Q50
Q100

2,745

2,998

3,236

3,756

1,170

1,338

1,468

1,834

0,922

1,089

1,219

1,586

0,248

0,248

0,248

0,248

1,823

1,908

2,016

2,170

Počet ochráněných obyvatel navrženým opatřením (údaje budou doplněny po ukončení
rizikové analýzy)

Q10
Počet ochráněných
obyvatel navrženým
opatřením cca.

Navržená protipovodňová ochrana obce na:
Q20
Q50
Q100

30

30

30

Charakteristický hydrogeologický profil:
Charakteristický hydrogeologický profil
(m)
k (m/s)
0,0–2,0
1.10-5
2,0-6,0
1.10-4
Zemní hráz
6,0-8,0
1.10-3
8,0 Slínovec
- 20 Navržená protipovodňová ochrana obce:
Typ opatření

30

Typ
opatření

Zemní
hráz

Navržená protipovodňová ochrana obce na:
Q10
Q20
Q50
Q100
Výška
Výška
Výška
Výška
nadzemní
nadzemní
nadzemní
nadzemní
části
části
části
části
(m)
(m)
(m)
(m)
Délka
Délka
Délka
Délka
(m)
(m)
(m)
(m)
Výška
Výška
Výška
Výška
podzemní
podzemní
podzemní
podzemní
části
části
části
části
(m)
(m)
(m)
(m)
1,6
1,8
2,2
2,5
360
384
397
417
8,0
8,0
8,0
8,0

Náklady:
Navržená protipovodňová ochrana obce na:
Q10
Q20
Q50
Q100
Kč
Kč
Kč
Kč
Předpokládané
finanční náklady

37 555 000

41 202 000

44 251 000

47 905 000

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 a VD, 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 správcem povodí tj. je Povodí Ohře s.p.
Chomutov.
Předpovědní služba na teritoriu obce Koštice je organizována následujícím způsobem :
- od ČHMÚ nebo povodí Ohře s.p. Chomutov cestou PK ORP Louny, nebo ÚO HZS
Žatec
- od PK výše na toku (Počedělice)
- od obyvatel v blízkosti vodního toku
Hlásná povodňová služba :
Zabezpečuje informace pro povodňový orgán obce Koštic. Informace využívá povodňový
orgán k varování obyvatelstva v obci a dále pak pro povodňové orgány, které leží níže na
vodním toku ( PK Křesín, Libochovice ).
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, dle uvedeného schématu :
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VHD
Povodí
Ohře

ČHMÚ prac.
Ústí nad Labem

KÚ
Ústeckého
kraje

KOPIS
Ústeckého
kraje

MěÚ Louny
odbor ŽP

Obecní úřad
Koštice

Hasiči
Koštice

Ostatní OÚ
na toku

Právnické
osoby

Fyzické
osoby

HZS Žatec

Hlásnou povodňovou službu organizuje v souladu s ustanovením vodního zákona OÚ Koštice
a povodňový orgán ORP Louny v případě potřeby společně s ostatními účastníky ochrany
před povodněmi.
Ke splnění tohoto úkolu organizuje PK Koštice povodňovou hlídkovou službu 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

Četnost při podávání hlášení ve stanovených místech :
2x denně
v 07:00 a v 18:00 hod
I. SPA
3x denně
v 07:00, 12:00, 18:00 hod.
II. SPA
Min. každé 3 hod., nebo dle nařízení PK obce Koštice
III. SPA
Kontrtoly provádět v místech viz str. : 10 a 24 tohoto PP.
- 22 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

www.chmi.cz/ul

474 624 200 vhd@poh.cz

www.poh.cz

poh@poh.cz

www.poh.cz

416 707 811
416 782 591

5. Stupně povodňové aktivity :
Pro vyhlašování jednotlivých SPA nejsou stanoveny hlásné profily (A, B ani C) na toku Ohře
pro teritorium obce Koštic. SPA jsou na teritoriu obce vyhlašované podle evidenčního listu
hlásného profilu A Louny (viz příloha část „D“ str. 57 ).
Stupeň povodňové aktivity
Stav bdělosti
1. SPA
Stav pohotovosti 2. SPA
Stav ohrožení
3. SPA

Vodní stav (cm)
400
440
490

Průtok (m3/sec)
157
190
235

Pomocný profil C na potoce Žejdlík je vyznačen v části obce Vojničky na silničním mostě
s těmito hodnotami (viz příloha část „D“ str. 58 ).
Stupeň povodňové aktivity
Vodní stav od hrany
Průtok (m3/sec)
mostovky (cm)
210
není stanoven
Stav bdělosti
1. SPA
180
není stanoven
Stav pohotovosti 2. SPA
130
není stanoven
Stav ohrožení
3. SPA
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I. SPA – nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového
nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní
povodňovou službou.
II. SPA – stav pohotovosti vyhlašuje povodňový orgán obce na základě dlouhodobých
zkušeností, doporučení povodňových hlídek, kdy nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale
ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto toku.
III. SPA – vyhlašuje povodňový orgán obce Koštice v době povodně na základě pozorování
povodňových hlídek, při bezprostředním nebezpečí, nebo vzniku větších škod, ohrožení
životů, majetku a kulturních hodnot ve stanoveném záplavovém území Ohře na teritoriu obce
Koštic
Místa vizuální kontroly :
staničení
Místa vizuální kontroly
říční
km

Hlášení předávat

Nemovitosti uvedené v bodě 2. str. 10 tohoto PP. PK obce (předseda PK)
415 673 540
Místní komunikace v obci, MVE, přilehlé polnosti tlf.:
415 693 541
a zahrádky. Železniční most přes Ohři a železniční
trať Louny – Libochovice.
mob.: 602 680 130
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B
ORGANIZAČNÍ ČÁST
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6. Organizace povodňové ochrany
Organizace povodňové služby :
● stanoviště PK Koštice zasedá na OÚ Koštice čp. 21
• dokumentace PK Koštice je trvale uložena na OÚ Koštice
• v případě vyhlášení I. SPA je na OÚ Koštice nepřetržitá přítomnost na výše
uvedeném pracovišti PK (nebo na telefonu), předseda PK je trvale na spojení
Doporučené vybavení pracoviště PK Koštice :
- Povodňový plán obce Koštice
- PC + tiskárna
- 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 obce Koštice (OÚ).
Zprávu (y) o hrozbě povodně, které neobdržel člen PK obce 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 být
provedeno do 10 min. od obdržení zprávy.
V případě, že člen PK zjistí, že přijatá zpráva o blížící se hrozbě povodně je pravdivá,
okamžitě uvědomí zbývající členy PK obce Koštic. Po jejich příchodu na pracoviště je
seznámí se vzniklou situací a již přijatých opatřeních k ochraně obyvatelstva, hospodářského
zvířectva, majetků a kulturních památek. Po provedené konzultaci s předsedou PK obce
Koštice, o přijatých opatřeních informuje PK ORP Louny.
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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 Bc.
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
(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.
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7. Organizace povodňové služby
Schéma přenosu informací předpovědní služby
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Schéma přenosu informační hlásné povodňové služby při povodni

-
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8. Stupně povodňové aktivity
I. SPA – 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, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba Koštice, na VD nastává tento stav při
dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti VD, nebo
při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.
- aktivace PK Koštice na OÚ Koštice zabezpečí předseda PK
- kontrola spojení se členy PK Koštice, sousedních PK (Počedělice, Křesín a
Libochovice) , ORP Louny, ÚO HZS Žatec, s ČHMÚ pracoviště Ústí nad Labem,
s VHD Povodím Ohře s.p. Chomutov, provede tajemník PK
- aktivace hlásné povodňové služby obce Koštice, provede předseda PK
- sběr informací a jejich zaznamenávání, provádí a odpovídá určený člen PK
- prověrka varovného systému (el. sirény, místního rozhlasu a určených spojek),
provede a odpovídá určený člen PK
- prověrka dosažitelnosti osobních a věcných prostředků k odstraňování následku
povodně, provede tajemník PK, v součinnosti s majiteli věcných prostředků
- 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

II. SPA – stav pohotovosti

Se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, vyhlašuje se také při
překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na VD z hlediska jejich
bezpečnosti, aktivizují se povodňový orgán obce Koštice a další účastníci podílející se na
ochraně před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce,
provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle PP Koštice:
- vyhlášení II. SPA, odpovídá a provede předseda PK
- jednání PK Koštice (informování o situaci, přijatých opatřeních a již provedených
opatřeních), řídí a organizuje předseda PK
- podávání hlášení PK ORP Louny, sousedních PK, ÚO HZS Žatec, VDH Povodí Ohře
s.p. Chomutov, hlášení o stavu na toku, provádí určený člen PK na základě nařízení
předsedy nebo tajemníka PK
- pohotovost určených technických prostředků, organizuje majitel 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
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mohly být odplaveny, úkol vydá předseda PK obce, odstranění materiálů
a látek provádějí majitelé nemovitostí, kontrolu splnění úkolu provede určený člen PK
a povodňová hlídka 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 obvodu Koštice a pro média, provádí tajemník PK,
po odsouhlasení předsedy PK
zápis do Povodňové knihy obce Koštice provádí tajemník, nebo určený člen PK
provádění evidenčních a dokumentačních prací, provádí a zabezpečuje předseda PK
s celou PK

III. SPA – stav ohrožení

Se vyhlašuje při nebezpečí vzniku ohrožení životů obyvatelstva, vzniku škod na majetku a
kulturních památkách ve stanoveném záplavovém území obvodu Koštice, vyhlašuje se také
při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na VD z hlediska jeho bezpečnosti současně
se zahájením nouzových opatření, provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné
práce nebo evakuace obyvatelstva.
- vyhlášení III. SPA, odpovídá a provede předseda PK
- zajištění trvalé pohotovosti všech členů PK obce Koštice, organizuje a zabezpečí
tajemník se souhlasem předsedy PK
- organizace zásahů, řídí předseda PK, provádí celá PK
- odpojení ohrožených OBT 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
oddělení provozu poruchové služby a hlášení poruch na základě požadavku předsedy
povodňové komise u stálé služby na dispečinku
- vyhlášení a zabezpečení evakuace obyvatelstva z ohrožených OBT (viz tabulka str.
10), vyhlásí a organizuje předseda PK. Evakuace se vyhlašuje a zahajuje na návrh
členů PK, povodňové hlídky, sousedních PK obcí a na základě konkrétně vzniklé
situace, zabezpečují členové PK obce, provádějí majitelé ohrožených nemovitostí
- podávání hlášení PK ORP Louny, sousedních PK, OPIS ÚO HZS Žatec, VDH Povodí
Ohře s.p. Chomutov, hlášení o stavu na toku, provádí určený člen PK na základě
nařízení předsedy nebo tajemníka PK
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odpojení ohrožených nemovitostí od vodovodního řadu, zabezpečí předseda PK
v součinnosti s pracovníky SČVaK a majiteli ohrožených nemovitostí
uzavření kanalizačního řadu, zabezpečí předseda PK v součinnosti s pracovníky
SČVaK a členy SDH
provádění evidenčních a dokumentačních prací, provádí a zabezpečuje předseda PK
s celou PK
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

Pominou-li SPA odvolává se III. A II SPA

Způsob vyhlašování a odvolání SPA :
II. a III. SPA – stav pohotovosti a ohrožení
- vyhlašuje se pomocí elektrické sirény, kterou lze spustit místním tlačítkem, které je
umístěné v kanceláři OÚ. Vyhlašuje se „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Signál je
doplněn o slovní sdělení v místním rozhlase. V případě poruchy elektrické sirény a
místního rozhlasu se vyhlašuje II a III. SPA pomocí pojízdných prostředků IZS,
případně spojkami,
- provádí povodňový orgán obce Koštice, který informuje subjekty na teritoriu obce a
sousední PK na toku
Musí vyhlásit pro své teritorium povodňový orgán obce Koštice II. a III. SPA
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9. 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 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

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

10. Způsob vyžadování pomoci při povodních :
Předseda PK obce Koštice v případě potřeby vyžaduje pomoc cestou PK ORP Louny.
Spojení na předsedu PK ORP Louny
Funkce
Jmén a příjmení Telefo na prac.
Starosta ORP
Louny

Ing.
Jan Kerner

415 621 142

fax
415 621 100

mobil
604 226 316

11. 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…

12. 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
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- 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 ČSN 75 2911 – Vodní značky. Tato norma
stanoví provedení a způsob osazování vodních značek. Konečné označení provede správce
toku. Způsob označování je popsán v části „D“ bod 20 str. 60.
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.
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.
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C.
GRAFICKÁ ČÁST
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13. Záplavová území :
Celkový pohled na Koštice a Želevice ohrožené 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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Hranice rozlivu Ohře Koštice a Želevice celková situace – přirozená povodeň

- 39 -

Soutok Ohře s Žejdlickým potokem

OÚ, PK
Koštice

OO PČR
Koštice

Silniční most přes
Žejdlík

MVE
Soutok Ohře
s Žejdlickým potokem

Náhon k MVE
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Hranice rozlivu s úrovní Q10, Q50 a Q100 přirozená povodeň Koštice – detail

Náhon k MVE

MVE
Koštický jez

Soutok Žejdlického
potoka s Ohří
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Pohled na ohroženou část obce Želevice

Ohrožené
OBT

Evakuační trasa

OHŘE
Železniční most přes Ohři
trať Louny - Libochovice
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Hranice rozlivu v Košticích část obce Želevice přirozená povodeň s úrovní rozlivu
Q10, Q50 a Q100

Soutok
Žejdlického
potoka s Ohří

Evakuační trasa
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Ohrožené OBT v Košticích při Q100 – Ohře

- 44 -

Ohrožené OBT v Želevicích při Q100 – Ohře

- 45 -

Navržená ochranná opatření pro obec Koštice – Ohře

- 46 -

Navržená ochranná opatření Želevice - Ohře

- 47 -

- 48 -
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D.
PŘÍLOHY

- 50 -

14. Povodňová kniha obce Koštice :
POVODŇOVÁ KNIHA ( DENÍK )
Datum
Hodina

Zpráva č.- obsah zprávy

- 51 -

Podává

Přijímá

15. Objízdné trasy

Objízdné
trasy

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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16. 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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17. 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

- 54 -

774 286 078
774 286 077

400

A

18. EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU

Tok:

Ohře

Stanice:

Louny

Kraj:

Ústecký kraj

ORP:

Louny

Provozovatel stanice:

ČHMÚ Ústí nad Labem

Stanice kategorie:

Obec:

Louny

Předpovědní profil ČHMÚ

PP

RPP ČHMÚ Ústí nad Labem, VHD Povodí Ohře Chomutov

Centrum automatického sběru dat:

Stupně povodňové aktivity:

[m3.s-1]

[cm]

bdělost

400

157

pohotovost

440

190

ohrožení

490

235

Platnost SPA pro úsek toku / Kritické místo:
říční kilometr 80,0 až 32,0

226 [cm]

Průměrný roční stav:
Průměrný roční průtok:

36,3

[m3s-1]

N-leté průtoky:

Q1

Q5

Q10

Q50

Q100

[m3s-1]

251

466

568

823

942

Odesilatel zpráv:
MěÚ Louny
Četnost hlášení SPA:

I.

1 x denně

II.

2 x denně

III. každou sudou hodinu
Odesilatel podá zprávu:

Spojení na adresáta:

Příjemce dále vyrozumí tyto obce:

MěÚ Louny

415 621 142
604 226 316

Postoloprty, Lenešice, Vršovice,
Počedělice, Koštice, Černice,
Obora,Peruc,Slavětín

-55 -

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm] V. - XI.

[cm] XII. - IV.

452 08.05.1978

473 07.02.1980

397 23.10.1981

468 16.01.1976

226 01.06.1997

468 06.01.1982

Mapa v měřítku 1:50 000:

423 14.03.1979
419 28.02.1997
536 03.01.2003

Popis umístění profilu :
u loutkového divadla, pravý břeh

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]

V. - XI.

[cm]

XII. - IV.

452

08.05.1978

473

07.02.1980

397

23.10.1981

468

16.01.1976

226

01.06.1997

468

06.01.1982

423

14.03.1979

419

28.02.1997

536

03.01.2003

Popis umístění profilu :
u loutkového divadla, pravý břeh

[ AKTUALIZACE : březen 2006 ]
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19. Vojničky - Žejdlík – Pomocný hlásný profil kategorie „C“

F2
F1

F1

Směr
Vojnice

F2

130 cm

III. SPA

I. SPA

II. SPA
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20. Označování nejvýše dosažené hladiny vody
Povodňové značky menších vod
Kromě zaznamenávání značek extrémních povodní jsou pro matematické modely významné i
povodňové značky menších vod. Ideální je pokud v průběhu zpracování studie přijde větší
voda, která alespoň naplní koryto vodního toku. V takovém případě je potřeba vyrazit v době
povodně, nebo těsně po ní do terénu a vyznačit si co největší množství pracovních
povodňových značek. Ty následně geodeti zaměří v rámci vlastního geodetického měření a
vzniknou tak velice cenné podklady pro kalibraci korytového modelu. Podaří-li se to v
průběhu zpracování studie, nejsou vícenáklady na tyto značky praktiky žádné.
Pravděpodobnost, že řešitel zachytí více než jednoletou povodeň během zpracování studie je
malá, ale pokud se tak stane, neměl by zaváhat. Ideální by bylo, kdyby správce toku
zaznamenal povodňovými značkami na většině toků i povodně jedno až desetileté a připravil
tak podklady pro pozdější kalibraci modelu, nebo jeho zpětnou kontrolu.

Vzor umístění
povodňové
značky

- 59 -

21. Fotodokumentace :
Pohled na Ohři pod železničním mostem u Koštic

Foto č.: 1

Pohled na ohrožený železniční most přes Ohři u Koštic
na trati Louny – Libochovice

Foto č.: 2

- 60 -

Pohled na ohroženou bytovou zástavbu v Košticích – Ohře

Foto č.: 3

Pohled od Ohře na ohrožené zahrady a zemědělský OBT v Želevicích

Foto č.: 4
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Pohled na lávku přes náhon k MVE v Košticích

Foto č.: 5

Pohled na náhon v pozadí Koštický mlýn a MVE

Foto č.: 6
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Jez na Ohři u MVE v Košticích

Foto č.: 7

Pohled na MVE Koštice se stavidlem

Foto č.: 8
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Pohled od Koštic na silniční most přes Žejdlík
v pozadí část obce Želevice

Foto č.: 9

Pohled na Žejdlík a silniční most ve Vojničkách

Foto č.: 10
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22. Manipulační řád MVE Koštice
Viz přiložené CD
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23. Poznámky :
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