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Abecední seznam zkratek použitých v textu povodňového plánu
CPP ČHMÚ
CVHD
ČHMÚ
ČČK
DPP ČR
GIS
HOZ
HP
HZS
HZS ÚO
IZS
JSDH
KHS
KÚ
LP/PP
MěÚ
MP
MVK
MŽP ČR
NM
OPIS HZS
ORP
OÚ
PK
PK ORP
PO
PPVPS
PVL
RD
RPP ČHMÚ
SDH
SPA
SÚS
SW
TS
ÚPK
VD
VD TBD
VHD
ZZS

- Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ
- Centrální vodohospodářský dispečink
- Český hydrometeorologický ústav
- Český červený kříž
- Digitální povodňový plán ČR
- Geografický informační systém
- Hlavní odvodňovací zařízení
- Hlásný profil
- Hasičský záchranný sbor
- Hasičský záchranný sbor Územní odbor
- Integrovaný záchranný systém
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů
- Krajská hygienická stanice
- Krajský úřad
- Levostranný/pravostranný přítok
- Městský úřad
- Městská policie
- Místo vizuální kontroly
- Ministerstvo Životního prostředí České Republiky
- Nebezpečné místo
- Operační informační středisko hasičského záchranného sboru
- Obec s rozšířenou působností
- Obecní úřad
- Povodňová komise
- Povodňová komise obce s rozšířenou působností
- Povodňový orgán
- Povodňový plán vlastníka pozemků a staveb
- Povodí Vltavy
- Rodinný dům
- Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ
- Sbor dobrovolných hasičů
- Stupeň povodňové aktivity
- Správa a údržba silnic
- Software
- Technické služby
- Ústřední povodňová komise
- Vodní dílo
- Organizace pověřená výkonem technicko-bezpečnostního dohledu na vodních
dílech I. a II. kategorie
- Vodohospodářský dispečink
- Záchranná zdravotní služba
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Vysvětlení pojmu Povodně
Zdroj: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 64 – Povodně
(1) Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků
nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a
může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území
nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k
zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními
jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými
vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým
řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).
(2) Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (§ 70) a končí
odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové
aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním
druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace uvedená v odstavci 1, při níž nebyl
vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu
nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle
povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v
určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.
(3) Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při
a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající
tendenci,
b) déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních
dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku
nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo
c) vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

1. verze „Povodňový plán obce Svojšín“ aktualizace červenec 2015
Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448
E-mail: koordinace@koordinace.cz http://www.koordinace.cz
Strana 6 (celkem78)

Vysvětlení pojmu Povodňová opatření
Zdroj: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 65 - Povodňová opatření
(1) Povodňová opatření jsou přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za
povodně a opatření prováděná po povodni.
(2) Přípravná opatření jsou
a) stanovení záplavových území,
b) vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,
c) povodňové plány,
d) povodňové prohlídky,
e) příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,
f) organizační a technická příprava,
g) vytváření hmotných povodňových rezerv,
h) příprava účastníků povodňové ochrany.
(3) Opatření při nebezpečí povodně a za povodně jsou
a) činnost předpovědní povodňové služby,
b) činnost hlásné povodňové služby,
c) varování při nebezpečí povodně,
d) zřízení a činnost hlídkové služby,
e) vyklizení záplavových území,
f) řízené ovlivňování odtokových poměrů,
g) povodňové zabezpečovací práce,
h) povodňové záchranné práce,
i) zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.
(4) Opatření po povodni jsou
a) evidenční a dokumentační práce,
b) vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,
c) odstranění povodňových škod a obnova území po povodni.
(5) Povodňová opatření podle odstavce 1 až 4 nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních
zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi.
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Přílohy
V textové části povodňového plánu (v tištěné podobě jen u výtisku č. 1):
A – Návrh „Informace pro občany v zaplavených oblastech“, 1 x A4,
B – Tisková zpráva (vzor), 1 x A4,
C – Možný vzor vyhlášení II. stupně povodňové aktivity, 1 x A4,
D – Možný vzor odvolání II. stupně povodňové aktivity, 1 x A4,
E – Osnova zprávy o povodni, 1 x A4,
F – Varovné signály, 1 x A4,
G – Databáze Povodňových komisí, 17 x A4, (+ formát .doc jen v elektronické podobě)
H – Manuál databáze Povodňových komisí, 1 x A4, (+ návod jen v elektronické podobě)
CH – Pomůcka práce s internetem, 14 x A4,
I – Stanovení záplavových území, 2 x A4
J – Příkaz povodňové komise k činnosti, 1 x A4,
K – Povodňové plány vlastníků pozemků a staveb (vzor), 2 x A4,
L - Povodňová kniha obce Svojšín, 1 x A4 (+kniha 43 x A4 jen v elektronické podobě).
Volné přílohy (jen elektronicky) - §78 a 79 vodního zákona (povinnosti obcí a ORP), Odvětvová
technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 POVODŇOVÉ PLÁNY, legenda
k vodohospodářské mapě, Legislativa upravující ochranu před povodněmi a související - seznam,
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a
předpovědní povodňové služby, Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění předpisu 150/2010 Sb.

Literatura
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
 Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 POVODŇOVÉ PLÁNY,
 Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné
a předpovědní povodňové služby, prosinec 2011, č. 9
 Povodňový plán Plzeňského kraje z roku 2005 (aktualizace 2010) a příslušné mapové služby
 Digitální povodňový plán ČR z roku 2004 (aktualizace 2014)
 Další veřejně přístupné informace a materiály, obecní a mapové portály
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Celkový pohled na Svojšín, http://kubajzsik.rajce.idnes.cz/Svojsin_-_povoden_2010

Úvod
Povodňový plán obce Svojšín řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod,
ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území obce a integrovaných částí
a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán obce Svojšín je základním dokumentem pro
řízení ochrany před povodněmi ve správním území. Povodňový plán obce Svojšín je základním
podkladem pro rozhodovací a řídicí činnost povodňového orgánu obce Svojšín. Obsahuje rozvedení
úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni Povodňové komise
obce Svojšín.
Povodňový plán bude každoročně prověřován a v případě potřeby bude upraven a doplněn
(aktualizován). Prověření Povodňového plánu bude provedeno také vždy po velké povodni, při
změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které
mohou vyvolat jeho změny.
Povodňový plán obce Svojšín je základním dokumentem pro jednotné řízení povodňové ochrany v
celém předmětném území. Obsahuje podrobné rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k
ochraně před povodněmi mezi povodňovými orgány v rámci obce Svojšín, organizacemi na území
obce, povodňovými orgány sousedních obcí a nadřízeným povodňovým orgánem (ORP Stříbro).
Povodňový plán zpracoval pro obec Svojšín Ing. Jan Papež fa Koordinace Na Vyhlídce 1030/53,
360 01 Karlovy Vary v lednu 2012, poslední aktualizace byla provedena ke květnu 2015.
Povodňový plán obce Svojšín obsahuje textovou část (sestávající z věcné a organizační části) a
grafickou část (mapy záplavových území, základní vodohospodářskou mapu).
Povodňový plán je vypracován podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon – dále jen vodní zákon) a odvětvové technické normy
vodního hospodářství TNV 75 2931 - Povodňové plány.
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Mapa správního území obce Svojšín a okolí

Zdroj: Digitální Povodňový plán ČR, 27.5.2015

Detail zájmového území

Zdroj: Digitální Povodňový plán ČR, 27.5.2015
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Vodní toky a správci vodních toků:






Mže, správce Povodí Vltavy, s.p.
Šárka, správce Povodí Vltavy, s.p
Dolský potok, správce Povodí Vltavy, s.p
Bezejmenný pravostranný přítok z Nynkova, správce Povodí Vltavy, s.p
Černošínský potok s přítoky, Lesy ČR

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka
Denisovo nábřeží 2430/14, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
tel.: 377 307 111, fax: 377 237 361, www: www.pvl.cz

Lesy ČR, oblast povodí Vltavy, Benešov
Tyršova 1902, 25601Benešov
tel.: 317723604, e-mail: ost54@lesycr.cz

Mapa správcovství vodních toků:

Zdroj: MZe ČR, 19.1.2012

Legenda:
Povodí Vltavy, s.p.
Lesy ČR

Vodní díla (rybníky) na k. ú. obce (z hlediska povodňového ohrožení):
V katastrálním území obce Svojšín se nachází drobná vodní díla (rybníky) v částech Nynkov, Řebří
a dvě na Černošínském potoce u hřiště – Větší z děl je veřejné koupaliště, na němž je regulovatelný
přítok i odtok, nemá však zásadní retenční schopnost:
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Koupaliště na Černošínském potoce.

Ani jedno z těchto vodních děl by nemělo mít zásadní nepříznivý vliv na průběh povodňové situace.
Vodní díla (rybníky) mimo k. ú. obce (z hlediska povodňového ohrožení):
Obec Svojšín se nachází v území ohroženém zvláštní povodní od VD Lučina (okres Tachov, cca 3
km západně od Tachova, tok Mže). Zvláštní povodeň hrozí i od dalších VD (např. rybník Regent).

Poloha a vzhled vodního díla Lučina
Plocha
Objem
Účel
Správce
Kontakt
Online dostupné informace o stavu na VD
Koruna hráze:
Kóta přelivu:
Maximální retenční hladina:
Hladina zásobního prostoru:
Hladina stálého nadržení

86,2 ha
5,79 mil. m3
vodárenský
Povodí Vltavy, s.p.
tel: 257 329 425, 724 067 719 (VHD),
374722734, 731176541 (hrázný Václav Růt)
http://www.pvl.cz/portal/nadrze/cz/index.htm
535,80 [m n.m.]
533,25 [m n.m.]
534,68 [m n.m.]
532,10 [m n.m.]:
523,00 [m n.m.]
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Příslušný vodoprávní úřad:
Odbor životního prostředí Stříbro
Adresa: Městský úřad Stříbro
Masarykovo náměstí 63
349 01 Stříbro
v druhém patře budovy
Jméno a příjmení

Funkce

Ing. Dana Rožánková CSc.

vedoucí odboru

Miroslav Lazorka

vodoprávní úřad

Telefon, e-mail
Tel.: 374 801 150
Mob.: 724 183 961
e-mail: rozankova@mustribro.cz
Tel.: 374 801 151
e-mail: lazorka@mustribro.cz

Příslušné související povodňové komise (okolní):





Povodňová komise obce Svojšín
Povodňová komise obce Ošelín - výše toku řeky Mže
Povodňová komise města Černošín - výše toku řeky Mže, Dolského a Černošínského potoka
Povodňová komise města Stříbro - níže toku řeky Mže

Při vzniku povodně na k. ú. obce Svojšín okamžitě kontaktovat PK obcí níže po toku a zjišťovat informace od
PK ORP Stříbro a hlásné a hlídkové služby v přidružených částech obce Svojšín, případně od obcí výše na
toku!

Nadřízená Povodňová komise:
 Povodňová komise ORP Stříbro.
Výškopisný systém veškerých výškopisných údajů:
 Balt po vyrovnaní (B. p. v.).
Organizace povodňové ochrany
Ochrana před povodněmi je právně zakotvena ve vodním zákoně v §63 – §87.
Organizaci povodňové ochrany zajišťují povodňové orgány (PO).
V období mimo povodeň plní funkci PO:
 Orgány obcí.
 Obecní úřad ORP Stříbro.
 Krajský úřad Plzeňského kraje (prostřednictvím odboru životního prostředí).
 Ministerstvo životního prostředí (není v přímé organizační vazbě s PO ORP Stříbro).
V období po dobu povodně jsou povodňovými orgány:
 Povodňové komise obcí.
 Povodňová komise ORP Stříbro.
 Povodňová komise Plzeňského kraje.
 Ústřední povodňová komise (není v přímé organizační vazbě na povodňovou komisi ORP
Stříbro).
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Kompetence povodňových orgánů
Povodňové orgány obcí
Při řízení povodňové ochrany jsou podřízeny PO ORP Stříbro.
- koordinují svoji činnost a spolupracují s PO ORP Stříbro,
- zajišťují vypracování povodňových plánů (dále PP) správního obvodu obce a jejich aktualizaci,
- konají povodňové prohlídky,
- potvrzují soulad věcné a grafické části PP vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb nacházejících se
v záplavovém území s PP obce,
- zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací pro případ povodně,
- prověřují připravenost účastníků ochrany podle PP,
- vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity,
- organizují povodňové zabezpečovací a záchranné práce,
- mohou požádat PO ORP Stříbro o převzetí řízení ochrany před povodní, pokud nejsou schopny
vlastními silami tuto ochranu zajistit,
- vedou záznamy o průběhu povodně do povodňové knihy,
- plní další úkoly dle § 78 vodního zákona.
Povodňový orgán ORP Stříbro
Je nadřízen PO obcí a podřízen PO kraje.
V rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:
- zajišťuje zpracování PP správního obvodu ORP Stříbro a jeho aktualizaci,
- potvrzuje souladu PP obcí s PP správního obvodu ORP Stříbro,
- organizuje povodňové prohlídky,
- organizuje odborná školení PO obcí a vlastní povodňové komise ORP Stříbro,
- organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu ve správním obvodu ORP,
- sleduje předpovědní povodňovou službu a promítá její informace do své činnosti,
- informuje o nebezpečí a průběhu povodně PO sousedních ORP, Povodí Vltavy, PO Plzeňského
kraje, HZS ČR a ČHMÚ,
- vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity ve svém územním obvodu,
- spolupracuje s PO obcí v rámci opatření na ochraně před povodněmi a v průběhu a při nápravě
následků povodně,
- přebírá řízení ochrany před povodní od PO obce v případě, že tento není schopen vlastními silami
ochranu před povodní zajistit,
- žádá o spolupráci PO kraje v případě, že nestačí plnit vlastními silami řízení ochrany před
povodní, v krajním případě může požádat o převzetí řízení PO kraje,
- zabezpečuje a koordinuje povodňové záchranné práce a povodňové zabezpečovací práce v rámci
svého územního obvodu,
- vede záznamy v povodňové knize,
- zpracovává souhrnnou hodnotící zprávu o povodni,
- plní další úkoly uvedené v § 79 vodního zákona.
Povodňový orgán kraje
Je nadřízen PO ORP Stříbro.
Plní úkoly uvedené v § 80 vodního zákona.
Ústřední povodňový orgán (MŽP a Ústřední povodňová komise)
Jako nejvyšší povodňový orgán plní úkoly uvedené v § 81 vodního zákona.
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VĚCNÁ
ČÁST

1. verze „Povodňový plán obce Svojšín“ aktualizace červenec 2015
Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448
E-mail: koordinace@koordinace.cz http://www.koordinace.cz
Strana 17 (celkem78)

1. Charakteristika území
Obec Svojšín je součástí okresu Tachov nacházejícího se v Plzeňském kraji,
v geomorfologickém celku Poberounská subprovincie, v Plzeňské pahorkatině. Leží na západ od
Plzně, cca 5 km západně od svého nadřízeného města Stříbra v průměrné nadmořské výšce 406
m. Katastrální výměra obce činí 13,55 km2. Nejvyšším vrcholem katastrálního území obce je
Svojšínské Čihadlo vysoké 415 m. n. m.
Svojšín má 4 místních části – Svojšín, Holyni, Nynkov a Řebří, v nichž celkem žije kolem 420
obyvatel.
Katastrálním územím obce protéká řeka Mže se svými přítoky, z nichž nejvýznamnějším je
Dolský a Černošínský potok .
Mže pramení v nadmořské výšce 726 m na území Německa v Griesbašském lese (Griesbacher
Wald) asi 1 km jižně od osady Asch. Na krátkém úseku tvoří státní hranici a po 3 kilometrech
toku, v nadmořské výšce 639,7 m, vstupuje zcela na území České republiky. Dále pokračuje
jihovýchodním až východním směrem a protéká městy Tachov a Stříbro (německé jméno Stříbra
je shodné se jménem řeky). Na Mži se nacházejí vodní nádrže Lučina (vodárenská) a
Hracholusky (víceúčelová). V Plzni se Mže v nadmořské výšce 301 m spojuje s Radbuzou a od
tohoto místa nese název Berounka. Délka jejího toku činí 106,5 km, plocha povodí je 1828,6
km2 a průměrný průtok je 8,27m3/s
Specifika povodňového ohrožení
Řeka Mže ohrožuje především centrální část Svojšína, její přítoky pak mohou zhoršovat
povodňovou situaci v jednotlivých městských částech. Zcela charakteristické pro obec je množství
chatových oblastí, táborů a jiných rekreačních objektů v těsné blízkosti toku Mže nacházející se
prakticky po celé délce katastrálního území obce. Tyto chatové oblasti se často vyznačují ztíženým
přístupem, který značně komplikuje případnou evakuaci obyvatel a velkým množstvím
neupevněných objektů na pozemcích, u nichž hrozí odnos. Problém může být rovněž s nevhodným
umístěním transformátorů či rozvodných skříní (více viz také kapitola 5).
1.1.

Postupové doby průtoků
Tok
Úsek
Mže

1.2.

Délka úseku
v km
42,2
25,8

Tachov - Stříbro
Hracholusky - Plzeň

Postupová doba
v hodinách
10 - 14
5 -7

Hydrologické údaje o tocích
Profil

Třebel
Stříbro
Kočov
Planá

Tok

Kosový
potok
Mže
Mže
Hamerský
potok

Roční
srážky
mm
-

Průměrný
roční stav
cm

Průměrný
průtok
m3/s

22

-

N – leté průtoky m3/s
1

5

10

50

100

1,40

11,3

29,2

39,6

70,4

86,2

71
-

6,69
2,23

51,2
15,0

102
32,8

130
44,0

212
79,3

255
98,9

34

0,970

6,2

17,1

23,6

43,2

53,8
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2. Charakteristika ohrožených objektů
2.1. Ohrožené objekty a domy
V obci jsou ohroženy objekty na březích toku Mže přímo ve Svojšíně. Místní část Nynkov
v podstatě ohrožena není. Specifické ohrožené objekty v tomto území představují rekreační objekty
a kolonie převážně se nacházející v MČ Holyně.
Předpokládané ohrožené objekty zvláštní povodní VD Lučina v Přílohách jako samostatný
dokument – jen CD.
2.1.1. Svojšín
P.č.
Ohrožený objekt, č.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

č.p. 13, 71
č.p. 15
č.p. 44
č.p. 37
č.p. 66

Správce,
majitel
Jan Schrottenbaum
Vlasta Sitková
Roman Škutan
Karel Ziegler
Jiřina Zieglerová
Dušan Janda
Marie Jandová
Milan Mati
Jana Nová

č.p. 81

Jiří Nový

č.p. 16

Jiří Vystrčil

č.p. 52

Jiří Zieman
Andrea Ziemanová

č.p. 51

Martin Karásek

č.p. 18

Jan Najer
Jarmila Najerová

č.p.19

Eva Chovancová

č.p. 8

Iveta Nikitinská

č.p. 135

Obec Svojšín

č.p.134

Jaromír Suchý

č.p. 113

Ivana Holubová
Tibor Kovač
Jana Schindlerová
Jana Szegecsová
Lubomír Kodrla
Květoslava Kodrlová
Josef Kulhánek
Marie Kulhánková
Eva Fajtová

15.

Adresa
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Telefon

P.č.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

č.p. 115

Aleš Balcar

č.p. 118

Věra Krchová

č.p. 119

Helena Němcová

č.p. 120

Marie Bartáková

č.p. 121
č.p. 122

Jaromír Suchý

č.p. 127

Ladislav Melich

č.p. 128

Reinhold Moos
Štěpánka Moosová

č.p. 129

Jiří Linhart

č.p. 130

Anna Albertová

č.p. 137
č.p. 140
č.p. 142
č.p. 143
č.p.145
č.e. 98

34.
35.
36.
37.
38.

Adresa

Josef Lang
Věra Langová
Josef Kulin
Jana Kulinová

č.p. 125

32.
33.

Správce,
majitel

Ohrožený objekt, č.p.

Vladimír Pöllner
Anna Pöllnerová
Karel Petráň
Ladislava Petráňová
Stanislav Vithaus
Petra Vithausová
Eva Durasová
Karel Mulač
Alena Mulačová
Jiří Hamáček
Ing. Jiří Hamáček
Petr Hamáček

č.e. 99

Ing. Josef Kašpar

č.e. 63

Filip Vacek

č.e. 64

Pavel Matyášek

č.e. 65

Roman Domanský
Iveta Domanská

č.e. 66

Otakar Mudra

č.e. 67

Libuše Haurová
Jaroslav Filip
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Telefon

P.č.

Ohrožený objekt, č.p.

39.
č.e. 68
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Správce,
majitel
Martin Hlinka
Jiří Hlinka
Marcela Hlinková

č.e. 69

Václav Vrzák

č.e. 70

Věra Mizlerová

Adresa

Boris Válek
Zdeňka Válková
Jaroslav Vlk
Blažena Vlková

č.e. 71
č.e. 72
č.e. 73

Renáta Loskotová
Václav Baloun
Dagmar Balounová
Petr Kropáč
Jiřina Kropáčová

č.e. 74
č.e. 75
č.e. 77

Bohumil Stehlík

č.e. 85

Jan Havelka

č.e. 86

Ing. Eliška Chánová

č.e. 114

Jana Freiová

st.p.č. 350

Jana Freiová

č.e. 125

PharmDr. Pavla Nídlová

st.p.č. 348

PharmDr. Pavla Nídlová

č.e. 116

Miroslava Karásková

č.e. 44

Zdeněk Houška

č.e. 43

Richard Alferi
Hana Alferiová

č.e. 42

Ivan Tůma

č.e. 41

Anna Hlavová

č.e. 54

Tomáš Vrba
Václav Vrba

č.e. 40

Karolína Šimková

Č.e. 39

Martina Sobotková
Milan Sobotka

dále 2 mosty, 1 vodní dílo, ČOV – úpravna vody, části komunikací, 2 letní tábory,
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Telefon

P.č.

Správce,
Adresa
Telefon
majitel
Ohrožených obyvatel celkem: 101 (místních) + 130 (dětský tábor RADAR) + 86 (dětský tábor
TURISTA), rekreační objekty trvale neobydleny
Ohrožený objekt, č.p.

2.1.2. Holyně u Svojšína
P.č.
Ohrožený objekt, č.e.
1.
2.

č.e. 102
p.p.č. 335/2

Správce,
majitel
Vladimír Hudousek
Ludmila Hudousková
Ing. Václav Johánek
Jaroslava Johánková

3.

č.e. 108

Zdeněk Martínek

4.

č.e. 49

Jana Fogli

5.

č.e. 105

Monika Modlíková

6.

č.e. 47

Miroslav Brůček

č.e. 106

Jiří Svoboda
Jana Svobodová

č.e. 50

Monika Modlíková

7.
8.
9.

p.p.č. 335/11

10.

Adresa

Telefon

Karel Smrž
Irena Smržová
Naďa Kafková

č.e. 9
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

st.p.č. 45
č.e. 61
č.e. 13

Milan Peteřík

č.e. 12

Jaroslav Houdek
Cecilie Houdková

č.e. 11

Jana Čermáková

č.e. 10
č.e. 35

18.
č.e. 8
19.

Eva Hanusová
Miroslav Huml
Taťána Humlová
Jaroslav Vavera
Dagmar Vaverová

č.e. 7

Jiří Havránek
Anna Havránková
Štěpánka Štemberová
Martin Nemeš
Jaroslava Nováková
Jaroslava Nováková
Jiří Novák
Karel Suda

Ohrožených obyvatel celkem: trvale neobydleno
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2.1.3. Řebří
P.č.
Ohrožený objekt, č.p.
1.

Správce,
majitel
Martin Korbel

Adresa

Telefon

č.p. 24

Zdeněk Toušek
PhMr. Jarmila
Toušková
Ohrožených obyvatel celkem: trvale neobydleno

2.2. Povodňové plány vlastníků pozemků a staveb
Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit
průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým
orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby
mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad.
Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se
nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.
U povodňových plánů pozemků a staveb potvrzuje soulad povodňový orgán obce. Jde-li o stavbu
přesahující svým rozsahem nebo vlivem na okolí významně území obce, potvrzuje soulad nadřízený
povodňový orgán a nižší povodňové orgány o tom informuje.
Všechny Povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou, či budou v budoucnu
zpracovány, budou uloženy na OÚ Svojšín.
V tomto Povodňovém plánu se zpracované PPVPS nenacházejí. Vzor povodňových plánů viz
Příloha K.

1. verze „Povodňový plán obce Svojšín“ aktualizace červenec 2015
Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448
E-mail: koordinace@koordinace.cz http://www.koordinace.cz
Strana 23 (celkem78)

3. Druh a rozsah ohrožení
3.1. Přirozená povodeň
Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí zaplavení
území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle § 73 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) nebo povodňovými orgány, zejména při:
■ déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových
srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných
ledových zácp a nápěchů;
■ dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající
tendenci.
Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů:
■ zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými
srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále i
v nížinných úsecích větších toků;
■ letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech
tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích;
■ letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo
hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a
nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně);
■ zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují
se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů.
Rozsah ohrožení: na území obce Svojšín je stanoveno záplavové území na krajské úrovni. ZÚ viz
Grafická část.
Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK obce
Svojšín.
3.2. Přirozená povodeň ovlivněna mimořádnými příčinami
Při povodni by se zcela nově mohly ukázat problémy při ucpání profilů propustků, popřípadě při
nahromadění plavenin u pilíře mostů. Z hlediska ucpání mostních profilů jsou kritické všechny
mosty a lávky. Ucpáním mostních profilů by došlo k vzdutí vody nad mostem a k výraznému
zvětšení rozlivu. Dále lze předpokládat, že by došlo i k poškození mostů a lávek.
Proti vzniku těchto povodní jsou nyní přijata tato opatření:
 odstranění provizorních propustků a vpustí, skládek materiálu, které mohou utvořit ucpání
kritických profilů v záplavovém území,
 v době povodňové aktivity neustálá kontrola kritických míst (propustků, vpustí, mostních pilířů
apod.) členy Hlídkové služby a odstraňování naplavenin příslušníky Sboru dobrovolných hasičů
pomocí vyčleněných technických prostředků.
3.3. Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy
Povodeň způsobená umělými vlivy, a to především protržením hráze vodního díla.
Obecně se jako příčina protržení hráze zvažuje několik důvodů:
■ technická příčina havárie díla, velmi malá pravděpodobnost,
■ následující: silné zemětřesení, velmi malá pravděpodobnost,
■ letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze, velmi malá
pravděpodobnost,
■ válečný konflikt, velmi malá pravděpodobnost,
■ teroristický útok, velmi malá pravděpodobnost.
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3.4. Historické povodně
Obec je povodněmi různého rozsahu postihována pravidelně, místní hasičský sbor zasahoval například při
povodních v letech 2001, 2002, 2003, 2006 i později, kdy řeka Mže „ukázala, že když se rozzlobí, není
tak malá a hodná, jak se zdá“. I díky hasičům se však i v tomto případě dařilo vše zvládnout a občané se
mohli spolehnout na jejich pomoc.
Fotografie z povodní v roce 2010 (http://kubajzsik.rajce.idnes.cz/Svojsin_-_povoden_2010):

Povodeň 2. a 3. 6. 2013
1.6.2013 – Zvyšování hladiny toku řeky Mže, v 19.45 se schází
zásahová jednotka SDH Svojšín z důvodu kontroly připravenosti na
povodeň.
2.6.2013, 7.00 hod. – Členové zásahové jednotky SDH Svojšín ve
spolupráci se zástupcem povodňové komise obce provedli kontrolu
stavu hladiny řeky. Hladina se zvyšuje, od této chvíle sledováno
nepřetržitě až do 10.00 hod. dne 3.6.2014. Stav bdělosti.
2.6.2013, 10.00 hod. Kontrola ohrožených objektů – všechny
chatové oblasti v záplavovém území, LDT Radar, tábor ČSTV.
Hladina řeky stále stoupá.
2.6.2013, 19.00 hod. Svolána Povodňová komise obce za
přítomnosti zástupce SDH. Stav vody v řece na hraně II. stupně
povodňové aktivity. Velitel SDH poskytl informace o připravenosti
členů zásahové jednotky (zabezpečení pytlů na písek, stav zásob
písku), vytvořeny byly 3 členné stálé hlídky. Hladina řeky stále
stoupá. Vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti.
Majitelé nejvíce ohrožených objektů byli informováni o stavu
povodně. Zajištěno vypnutí elektrického proudu v LDT Radar.
3.6.2013, 00.00 Hladina vody v řece se ustálila, na stejné úrovni
jako v 19.00 hod, nestoupá
10.00 Odvolán II. stupeň povodňové aktivity
V průběhu povodně nebyly postiženy objekty k trvalému
bydlení, rekreační objekty ani objekty dětských letních táborů.
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4. Opatření k ochraně před povodněmi
Povodňová opatření jsou přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně
a opatření prováděná po povodni. Do těchto opatření není zahrnuta výstavba, údržba a opravy
staveb a ostatních zařízení sloužících ochraně před povodněmi jakož i investice vyvolané
povodněmi.
Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat operativní příkazy k zabezpečení
ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s
tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Všechna přijatá opatření a
vydané příkazy se zapisují do povodňové knihy a musí být přístupné k nahlédnutí osobám
vykonávajícím působnost místně příslušných povodňových orgánů, nebo způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád. Mimořádné pravomoci
povodňových orgánů začínají vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí
odvoláním těchto stupňů.
K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své
pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce,
přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před
povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů. Pokud při této činnosti vznikla vlastníkovi
pozemku nebo stavby škoda, má nárok na její náhradu.
4.1. Povodňové prohlídky
Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových
územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by
mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.
Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů, a to
nejméně jednou ročně, zpravidla:
 před obdobím jarního tání (zpravidla březen), nebo
 před obdobím letních povodní (zpravidla konec května).
Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (foto, video). Na
základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných
rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a
dřevin apod.). Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, která vedou ke zvýšení kapacity
profilů apod.
Dále se povodňová prohlídka provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní mezi 1. SPA a 2.
SPA na příkaz předsedy PK, rozsah Povodňové prohlídky určí předseda PK.
4.2. Předpovědní povodňová služba
Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany
před povodněmi, o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o dalším nebezpečném vývoji, o
hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách,
vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český
hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.
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Předpovědní povodňová služba je na území obce Svojšín organizována následovně:
 prostřednictvím povodňové komise správního obvodu obce s rozšířenou působností města
Stříbro
 zpráva o nebezpečí povodně může přijít i prostřednictvím „hromadných sdělovacích prostředků“
 zpráva o nebezpečí povodně může přijít v případě lokálních vydatných dešťů nebo tajícího sněhu
od obyvatel, kteří jsou v okolí vodotečí (potoků) nebo rybníků.
4.3. Hlásná povodňová služba
Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování
obyvatelstva v místě očekávané přirozené nebo zvláštní povodně a v místech ležících 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 před povodněmi.
Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro
správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před
povodněmi. Pro předávání informací předpovědní a hlásné povodňové služby se využívá
operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru České republiky a složek
integrovaného záchranného systému.
Hlásná služba
ORP, Povodí Vltavy
Zajišťuje
zpráva od koho
odboru ŽP MěÚ Stříbro
zpráva předána komu
obecnímu úřadu Svojšín – starosta obce
způsob předání (předseda PK)
tel. 724183674
K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby
hlídkovou službu.
4.4. Hlídková služba
Hlídková služba je zajišťována členy hlídkové služby:
Organizace/člen
Kontaktní údaje
OBEC Svojšín/ Josef Němec
Svojšín 119, 702 026 573
OBEC Svojšín/ Ladislav Melich
Svojšín 64, 722 701 294
V období povodňové aktivity je hlídková služba posílena o občany obce Svojšín. Hlídková služba
bude zajištěna členy PK.
V případě obce Svojšín se jedná o sledování pomocných hlásných profilů, nebezpečných míst
a míst vizuální kontroly. Foto či video dokumentace bude prováděna v případě dosažení
druhého a třetího stupně povodňové aktivity!!
Jako minimální četnost pozorování se doporučuje:
za normální situace
1x denně (hlásné profily kategorie A)
při výstraze ČHMÚ
1x denně (všechny kategorie)
při dosažení 1. SPA
2x denně
při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 3x denně
při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA častěji podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu
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Pokyny pro odesílatele hlásných zpráv:
Jakmile nastane nebezpečí povodně a hladina dosáhne výše rozhodné pro vyhlášení povodňové
aktivity, činnost hlídkové služby začíná. Hlídková služba posílá zprávy Povodňové komisi obce
Svojšín, která zajistí hlásnou službu ohroženým občanům a organizacím.
Stav, rozhodný pro odesílání varovných zpráv, je daný hladinou na vodočtu nebo není-li vodočet,
dostoupí-li hladina dohodnuté výšky.
Kde není vodočet ani není dohodnuta výška hladiny vody v toku, začíná odesílání varovných zpráv
nebezpečí povodně v době, kdy hrozí vážné škody na životech nebo majetku. Hlášení se podá včas
se zřetelem na vývoj počasí.
4.5. Povodňové záchranné práce
Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická a organizační opatření prováděná za povodně v
bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména
ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování
majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území. Povodňové záchranné práce v případech, kdy jsou
ohroženy lidské životy, nebo hospodářské zájmy, jimiž jsou doprava, zásobování, spoje a
zdravotnictví, zajišťují povodňové orgány (PK obce Svojšín) ve spolupráci se složkami
integrovaného záchranného systému.
4.6. Povodňové zabezpečovací práce
Povodňovými zabezpečovacími pracemi jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a
za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků.
Povodňové zabezpečovací práce jsou zejména odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu
objektů (propustky, mosty) znemožňující plynulý odtok vody, rozrušování ledových nápěchů a zácp
ve vodním toku, ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování
břehových nátrží, opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází, opatření proti přelití nebo
protržení hrází vodních děl zadržujících vodu, provizorní uzavírání protržených hrází, instalace
protipovodňových zábran, opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací, opatření k
omezení znečištění vody a opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.
Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci
dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových
orgánů.
4.7. Evidenční a dokumentační práce
Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o
provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných
okolnostech souvisejících s povodní. K tomu zejména slouží záznamy v povodňové knize, průběžný
záznam vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků, průběžný záznam údajů o provozu
vodních děl ovlivňujících průběh povodně, označování nejvýše dosažené hladiny vody, zaměřování
a zakreslování záplavy, monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění, fotografické
snímky a filmové záznamy, účelový terénní průzkum a šetření.
Při povodni se obvykle provádějí následující Evidenční a dokumentační práce:
4.7.1. Záznamy v Povodňové knize
Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem:
A. Telefonické zprávy (fonogramy) se zapisují do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv,
také se mohou telefonické zprávy nahrát na diktafon a později přepsat buď ručně do
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Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv nebo na počítači, zprávě se přidělí Evidenční číslo,
dále od koho byla přijata, kdy byla přijata, její zápis, komu, kdy a jakým způsobem
předána.
B. U zpráv, které jsou již v tištěné formě, 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 apod. 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 číslem označí a uloží do Desek pro
ukládání dokumentů, jedná se o desky s rychlovazačem – „šanon“.
C. Zprávy na CD, DVD, disketách, magnetofonových páskách a videokazety se evidují jako
ostatní zprávy podle bodu B.
D. U zpráv došlých elektronickou poštou - zprávě 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 její obsah), zpráva se tímto číslem
označí a uloží do Desek pro ukládání dokumentů, jedná se o desky s rychlovazačem – „šanon“.
Před uložením do desek je nutné zprávu vytisknout včetně všech příloh, zprávu i přílohy
v dolním rohu parafovat (parafu provede osoba, která e-mail vytiskla, tato osoba zároveň
v dolním rohu provede očíslování stran zprávy ve formátu: příslušná strana/celkový počet stran).
Zápisy do povodňové knihy ručně zapisují dle došlých zpráv zapisovatelky, nebo určený člen PK.
Členové PK předávají zapisovatelkám průběžně (co nejdříve) zprávy pro zápis do povodňové knihy
jedním z těchto způsobů: ústně, osobním předáním, telefonicky nebo elektronickou poštou s tím, že
pokud nedojde doručenka, musí si odesilatel ověřit, že zpráva zapisovatelce došla. Všechny zprávy
od členů PK musí mít náležitosti podle vzoru pro zápis do povodňové knihy.
4.7.2. Zákres do Pracovní mapy povodňové komise obce Svojšín
Do Pracovní mapy povodňové komise obce Svojšín se provádějí pravidelné zákresy povodňové
situace a vždy se udává čas vzniklé situace, do mapy se zakreslují objížďky a další opatření spojená
s řízením práce PK obce Svojšín.
4.7.3. Označování nejvýše dosažené hladiny vody
Označení nejvýše dosažené hladiny vody se silami města provede pouze provizorně tak, aby byla
známa výše hladiny a později mohla být výše hladiny osazena normovou vodní značkou (ČSN 75
2911). Konečné označení provede správce toku.
4.7.4. Foto a video dokumentace
V průběhu povodně, ale především po kulminaci jednotlivých povodňových vln je nutné provést
objektivní fotografickou a video dokumentaci. Dokumentaci provádí skupina pověřená Povodňovou
komisí. Dokumentace se ukládá do Povodňové knihy. Dokumentace slouží k objektivnímu
zachycení způsobených škod po povodni a pro zpracování souhrnné zprávy o povodni.
4.8. Souhrnná zpráva z povodně
Z každé povodně se zpracovává Souhrnná zpráva o průběhu povodně. Ve zprávě jsou uvedena
všechna důležitá data o povodni. Především začátky a konce jednotlivých akcí, které povodňová
komise obce Svojšín organizovala, souhrn škod na majetku, seznamy evakuovaných osob, mapa se
zákresem zatopeného území, kopie důležité foto a video dokumentace. Doporučení k odstranění
škod a následků po povodni, návrhy na zlepšení apod. Povodňový orgán obce Svojšín zpracuje
zprávu do 3 měsíců od ukončení povodně a předá ji k využití Povodňovému orgánu ORP Stříbro a
k evidenci Povodí Vltavy, státní podnik.
Osnova zprávy z povodně je přílohou E tohoto Povodňového plánu.
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5. Stupně povodňové aktivity
Pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou stanoveny limitní vodní stavy a průtoky.
5.1. Limitní vodní stavy a průtoky
P.č.
Tok
Kategorie
1.
2.
3.
4.

5.

Profil

Kosový
potok
Mže
Mže
Hamerský
potok

A

Třebel

cm
100

A
B
B

Stříbro
Kočov
Planá

150
120
100

Mže

C

Svojšín (lať na mostě)
Orientačně v terénu

m3/s
18,4

Stav
pohotovosti
cm m3/s
135 24,6

40,3
17,5
6,96

180
140
140

Stav bdělosti

0 cm lať
/

57,5
27
12,7

90 cm lať

Stav
ohrožení
cm m3/s
190 37,0
220
160
180

83,2
38
21,7

170 cm lať

dosažení úrovně dosažení úrovně
horní hrany
vozovky na
hráze na jezu
MVK 3

5.2. Teoretická charakteristika SPA
Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně.
Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.
Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na
významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně
před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou
profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro
řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými
úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit
a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.
Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na
směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích,
popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži,
vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů
z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru
povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.
5.3. Stupně povodňové aktivity
5.3.1. První stupeň povodňové aktivity
Bdělost - nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Stav
bdělosti nastává rovněž vydáním výstrahy ČHMÚ.
5.3.2. Druhý stupeň povodňové aktivity
Pohotovost - vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a
v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.
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5.3.3. Třetí stupeň povodňové aktivity
Ohrožení - vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí
nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.
5.4. Pozorování vodních stavů v hlásných profilech
Stupnice na vodočtu ukazuje relativní výšku hladiny vody v cm a to ve vztahu k „nule vodočtu".
Nula vodočtu přibližně odpovídá dnu řeky, vždy však musí být umístěna pod nejnižší vodní
hladinou. Nula vodočtu musí být geodeticky zaměřena a její nadmořská výška uvedena v
dokumentaci hlásného profilu. Dělení stupnice vodočtu bývá zpravidla dvoucentimetrové,
decimetry jsou označeny arabskými číslicemi, metry jsou označeny červenými římskými číslicemi.
Výška vodního stavu se udává zaokrouhleně v celých centimetrech. Příklady správného odečítání
vodních stavů dává následující obrázek:

Pozorování vodních stavů
Pozorování vodních stavů v hlásném profilu se provádí v četnosti uvedené na evidenčním listu
hlásného profilu, zpravidla:
 při nebezpečí povodně
1 x denně (v 7 hodin)
 při dosažení I. SPA
2 x denně (v 7 a 18 hodin)
 při dosažení II. SPA
3 x denně (v 7, 12 a 18 hodin)
 při dosažení III. SPA
častěji podle potřeby a požadavku povodňového orgánu
Veškeré časy se uvádí v občanském, tj. v zimě ve středoevropském a v létě v ,,letním“ čase. Pokud
v pozorovacích termínech nebyl zaznamenán nejvyšší (kulminační stav), je třeba tento stav
odhadnout podle dochovaných stop a přibližně odhadnout čas výskytu kulminace.
Před každým odečítáním vodního stavu je nutno se přesvědčit, že výška hladiny vody v místě
vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, ledovou zácpou a podobně a tuto podle
možnosti odstranit. Při vlnění vodní hladiny se čte na stupnici nejvyšší a nejnižší vodní stav, ze
kterých se udává průměr.
Výsledky pozorování zapisuje pozorovatel do vodočetného zápisníku. Zápis obsahuje tyto položky čas, vodní stav v cm, poznámka.
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5.5. Přehled hlásných profilů pro území obce Svojšín

SvahyTřebel

HP kategorie A,

HP kategorie B,

srážkoměrné stanice

Online informace o srážkových úhrnech dostupné na: http://www.pvl.cz/portal/srazky/cz/index.htm
Přehled hlásných profilů a míst vizuální kontroly na území obce Svojšín
NM4

NM5

NM6

MVK2

MVK1

II. SPA

MVK3
III. SPA

C

NM3

NM2

NM1

NM7
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5.5.1. Přehled hlásných profilů kategorie A – Mže – Stříbro – pod ČOV, pravý břeh

A
A

Data z Limnigrafu Stříbro dostupná online: http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm nebo: Stříbro
Stanice LG Stříbro M Tok Mže
Povodně
1. stupeň povodňové aktivity
2. stupeň povodňové aktivity
3. stupeň povodňové aktivity
3. stupeň povodňové aktivity ( extrémní povodeň) (Q50)
Poznámka
nízké průtoky
Q355:
N-leté průtoky [m3.s-1]
Q1
Q2
Q5
Q10
51,00
70,00
102,0
130,0

150[cm]
180[cm]
220[cm]
404[cm]

1,016 [m3.s-1]
Q20
163,0

Q50
212,0

Historické povodně (3 nejvyšší zaznamenané po dobu pozorování)
03.09.1890
05.02.1909
14.03.1947

246,0 [m3.s-1]
220,0 [m3.s-1]
164,0 [m3.s-1]

N ~<100
N ~>50
N ~20
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Q100
255,0

Evidenční list HP Stříbro
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5.5.2. Přehled souvisejících hlásných profilů kategorie A – Kosový potok - Třebel

A

A

Data z Limnigrafu Třebel dostupná online: http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm nebo: Třebel

Stanice: LG Svahy-Třebel

Tok: Kosový potok

Povodně
1. stupeň povodňové aktivity:

100 [cm]

2. stupeň povodňové aktivity:

135 [cm]

3. stupeň povodňové aktivity:

190 [cm]

3. stupeň povodňové aktivity ( extrémní povodeň):

[cm] (Q50)

Poznámka:
Sucho
Q355:

0,221 [m3.s-1]

N-leté průtoky [m3.s-1]
Q1

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

11,3

18

29

40

52

70

86

Historické povodně (3 nejvyšší zaznamenané po dobu pozorování)
03.03.1956

42,00 [m3.s-1]

N ~10

28.05.2006

41,00 [m3.s-1]

N ~10

—

3 -1

— [m .s ]

N~
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Evidenční list hlásného profilu kategorie A – Třebel
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5.5.3. Přehled hlásných profilů kategorie B – Mže - Kočov

B
B

Data z Limnigrafu Kočov dostupná online: http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm
Stanice: LG Kočov

Tok: Mže

Povodně
1. stupeň povodňové aktivity:

120 [cm]

2. stupeň povodňové aktivity:

140 [cm]

3. stupeň povodňové aktivity:

160 [cm]

3. stupeň povodňové aktivity ( extrémní povodeň):

225 [cm] (Q50)

Poznámka:
Sucho
Q355:

0,369 [m3.s-1]

N-leté průtoky [m3.s-1]
Q1

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

15,10

21,40

32,80

44,00

57,60

79,30

98,90
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Evidenční list hlásného profilu kategorie B - Kočov
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5.5.4. Přehled hlásných profilů kategorie B – Hamerský potok - Planá

B
B

Data z Limnigrafu Planá dostupná online: http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm nebo: Planá
Stanice: LG Planá

Tok: Hamerský potok

Povodně
1. stupeň povodňové aktivity:

100 [cm]

2. stupeň povodňové aktivity:

140 [cm]

3. stupeň povodňové aktivity:

180 [cm]

3. stupeň povodňové aktivity ( extrémní povodeň):

247 [cm] (Q50)

Poznámka:
Sucho
Q355:

0,185 [m3.s-1]

N-leté průtoky [m3.s-1]
Q1

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

6,2

10

17

24

31

43

54

Historické povodně (3 nejvyšší zaznamenané po dobu pozorování)
6.1.1982

22 [m3.s-1]

N ~ <10

12.3.1979

19 [m3.s-1]

N ~ 5-10

13.8.2002

19 [m3.s-1]

N ~ 5-10
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Evidenční list hlásného profilu kategorie B – Planá

1. verze „Povodňový plán obce Svojšín“ aktualizace červenec 2015
Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448
E-mail: koordinace@koordinace.cz http://www.koordinace.cz
Strana 40 (celkem 78)

5.5.5. Přehled míst vizuální kontroly – C+MVK1 – Svojšín – mosty a mlýnský náhon pod jezem
MVK1
MVK1
MVK1

F1

Pohled přes velký most směrem ke Svojšínu.

F2

Pohled opačným směrem, vlevo mimo fotografii mlýn,
v pozadí most přes Mži.
F3

Pohled na jez na Mži, v pravém dolním rohu počátek
mlýnského náhonu.

F4

Bližší pohled na počátek mlýnského náhonu.

Podle původního PP lze také určit II. SPA podle
dosažení úrovně horní hrany hráze na jezu.
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F5

F6

Betonový most přes Mži. Na levé výtokové straně
v současnosti osazena (2015) svislá vodočetná lať sloužící
jako podklad pro vyhlášení SPA v obci – hlásný profil kat. C.

Detail HP C. I SPA vyznačen v nule vodočtu,
II SPA v 90 cm, III SPA ve 170 cm.

F7

Menší můstek přes mlýnský náhon, na němž je vyznačeno
MVK1.

F8

Označená výška hladiny při stavu 20.1.2012 – mírně
zvednutá hladina, průtok na stanici Stříbro cca 33 m3/s –
téměř I. SPA.

Při dosažení této značky je velmi
pravděpodobné, že cesta k chatové oblasti
vedoucí podél Mže již bude místy
zaplavená a neprůjezdná – viz foto u NM1.
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5.5.6. Přehled míst vizuální kontroly – MVK2 – Svojšín – Černošínský potok – můstek a chatový
tábor RADAR
MVK2
dosah povodně 2011

MVK2

F9

Celkový pohled na můstek, směr Svojšín.

F10

Most proti proudu. Přes most se v minulosti údajně voda
nikdy nepřelila, Černoš. p. nezpůsobuje problémy, musí
se však udržovat čisté koryto aby se případné
naplaveniny nekumulovaly a nezpůsobily ucpání koryta.
F11

Podél toku Č. potoka na levém břehu stojí chaty (tábor
Radar), vybavené elektřinou, bazénem, bez kanalizace.
V případě ohrožení nutno odklidit neupevněné předměty,
odpojit elektřinu, evakuovat tábor atp. V pozadí Mže,
která tábor obtéká z jihu – relativně vysoké povodňové
riziko.

F12

Pohled na chatky u potoka z kempu, v roce 2011 se voda
(Mže) dostala až ke třetí chatě – na úroveň, kde stojí
postavy. Staré chaty by měly zůstat nezaplavené.
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5.5.7. Přehled míst vizuální kontroly – MVK3 – Svojšín – brod přes Mži směrem na Stříbro

MVK3

MVK3

F13

F15

Brod přes Mži u silnice na
Stříbro – dle původního PP
vyhlašován III. SPA když
hladina dosáhne úrovně
vozovky.

F14
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5.5.8. Přehled nebezpečných míst – NM1 – Holyně – Mže – lesní cesta podél Mže, směr Milíkov

F16

F18-21

Jak je zmíněno u MVK1 – tato příjezdová cesta k chatám u
řeky za částečně zaplavená již při průtoku nedosahujícím
I.SPA (málo přes 30 m3/s) na stanici Stříbro.
F17

Stejný pohled, snímek pořízen o týden dříve pří průtoku
necelých 18 m3/s na stanici Stříbro.

Příklady některých ohrožených
nemovitostí – chat v odříznuté části.
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5.5.9. Přehled nebezpečných míst – NM2 – Holyně – chatová oblast + příjezdová cesta

F22

F24-27

Vpravo stoupající Mže, vlevo zatopená cesta po hustém sněžení.
F23

Zaparkované auto stojí asi 2 m nad hladinou řeky.

Příklady některých ohrožených
nemovitostí – chat v odříznuté části.
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5.5.10. Přehled nebezpečných míst – NM3 – Svojšín – chatová oblast u Mže s brodem

F28

F29

Brod je jedna z využívaných přístupových cest, která
je při zvednuté hladina nepoužitelná – nebezpečné!
F30

F32

F31

F33

Ohrožené
nemovitosti
41-44, 54.
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5.5.11. Přehled nebezpečných míst – NM4 – Svojšín – chatový tábor u Mže na západ od Svojšína

MVK4
MVK4

F34

F36

F35

F37

F38-39
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V prostoru
chatového tábora
se nachází řada
problematických
míst a objektů,
který by mohly
způsobit
komplikace, či u
kterých hrozí
odnos – např.
plynová nádrž.

5.5.12. Přehled nebezpečných míst – NM5 – Svojšín – chatová oblast „Capri“

lávka

brod

F40

F41

Pohled pře řeku na chatovou oblast Capri – ohrožené objekty. Do oblasti vede lanová lávka.
F42

F43

F44

Druhou přístupovou cestou – a jedinou pro dopravní
prostředky je brod přes Mži, který se však již při mírně
zvýšeném průtoku stává neprůjezdný. Brod spojuje
oblast se zahrádkářskou kolonií (pohled směrem k ní).

Pohled přes brod
směrem k chatové
oblasti.

Před lávkou stojí
často zaparkované
vozy chatařů,
v případě hrozící
povodně by mohly
být odplaveny.
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5.5.11. Přehled nebezpečných míst – NM6 – Svojšín – zahrádkářská kolonie

F45

Zahrádkářská kolonie na levém břehu Mže, kromě
přístupu od brodu k ní vede polní cesta od hřbitova.
F47

Areál bývalého letního tábora Tosta – nachází se zde množství
neupevněných předmětů, u nichž hrozí odplavení a následná
možnost ucpání koryta a zhoršení průběhu povodně.
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F46

5.5.12. Přehled nebezpečných míst – NM7 – Holyně – cesta přes Lomský potok pod železničním
mostem

F48

Cesta přes Lomský potok – i při normálním stavu hladin se
v tomto místě drží voda.
F50

F49

Pohled na výtok Lomského potoka – levostranný přítok Mže.
Voda se v mírném terénu rozlévá i kolem výtoku a podmáčí
cestu. Vtok, který na snímcích není zachycen, je zanesený
naplaveninami, které ještě snižují kapacitu trubek.

Pod cestou je potok veden třemi trubkami, které nemají
dostatečnou kapacitu, při vyšším průtoku proto přetéká voda přes
cestu, která i z důvodu použitého materiálu může být nestabilní.
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Tabulka k přehledu hlásných profilů
Hlásný
profil
kategorie
A
A
B
B
C

Název

Tok

Číslo strany

Stříbro
Třebel
Kočov
Planá
Svojšín, most

Mže
Kosový potok
Mže
Hamerský potok
Mže

33
35
37
39
42

Číslo
strany
ev. listu
34
36
38
40
/

Místa vizuálních kontrol (MVK) a nebezpečná místa (NM)
MVK

Název

MVK1+HP C Most přes mlýnský náhon
MVK2
Můstek přes Černošínský potok u dětského
tábora RADAR + tábor RADAR (NM)
MVK3
Brod směrem na Stříbro
MVK4
Vodočetná lať u chatového tábora
NM1
Lesní cesta u Mže k chatové oblasti
NM2
Chatová oblast v Holyni
NM3
Chatová oblast ve Svojšíně
NM4
Dětský tábor TURISTA
NM5
Chatová oblast „Capri“
NM6
Chatová oblast TOSTA
NM7
Cesta přes Lomský potok

1-8
9-12

Číslo strany
fotografie
41-42
43

13-15
36-37
16-21
22-27
28-33
34-39
40-44
45-47
48-50

44
48
45
46
47
48
49
50
51

Foto č.

Poznámky:
Jako místa vizuální kontroly (MVK), případně nebezpečná místa (NM) lze považovat všechny
lávky, mostky a mosty na toku. Lávky a mostky na tocích (NM, MVK) nesmí být ucpány
naplaveninami, dále samotné lávky nesmí způsobit překážku v toku (v tom případě je nutné
lávky odstranit)! Je tedy nutná pravidelná kontrola těchto objektů na toku!!!
V případě obce Svojšín je značné množství ohrožených objektů soustředěno v chatových
oblastech při březích Mže, které jsou těžko přístupné a při povodni jim často hrozí odříznutí.
Lidé by se proto v těchto oblastech neměli zdržovat při stoupajícím stavu řeky či trvajících
deštích, v případě předpokládané dlouhé nepřítomnosti odpojovat přívody energií (kde jsou
zavedeny) a nezanechávat na pozemcích neupevněné předměty. Pro zvýšení bezpečnosti lze také
provést různá preventivní opatření v podobě zpevnění cest, čištění koryt a propustků,
neumísťování drahých předmětů a závadných látek do nižších podlaží a sklepů, parkování na
vyvýšených místech či pomýšlení na povodňové ohrožení při stavebních úpravách…
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ORGANIZAČNÍ
ČÁST
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6. Organizace povodňové ochrany
6.1. Organizace povodňové služby
 Stanoviště Povodňové komise obce Svojšín je budova OÚ Svojšín, Svojšín 135, 349 01
- 1. patro, zasedací místnost OÚ
 Dokumentace Povodňové komise (PP) obce Svojšín je uložena:
výtisk č.1 – obecní úřad Svojšín
výtisk č.2 – ORP Stříbro
elektronicky (CD) –členové PK obce Svojšín
 pokud nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná nepřetržitá přítomnost na určeném
pracovišti PK (nebo na spojení) na spojení musí být předseda PK, nebo místopředseda či
pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.
6.2. Časový plán při vyrozumění Povodňové komise
Čas Č
Popis činnosti
Č+0
Některý z pověřených členů PK obdrží zprávu o blížící se povodni.
do Č + 10 min
Člen komise prověří zpětným dotazem pravdivost zprávy.
v Č + 10 min
Vyrozuměný člen PK vyrozumí ostatní členy PK.
v Č + 1 hod
Musí být vybraní členové PK na pracovišti PK.
Zprávy o povodni, které nezískal člen PK osobně, prověří zpětným dotazem nebo jiným způsobem,
např. vysláním hlídky do určeného místa, důvodem prověření zprávy je zabránění vzniku „planého
poplachu“. Prověření musí být provedeno do 10 minut.
V případě, že zpráva o blížící se povodni je pravdivá, člen PK neprodleně uvědomí telefonicky nebo
jiným způsobem předsedu a místopředsedu PK a informuje další členy Povodňové komise o
situaci a konzultuje s nimi další postup. O informacích PK informuje oddělení Policie ČR – územní
odbor Stříbro a HZS Plzeňského kraje územní odbor Stříbro.
6.3. Doporučené vybavení pracoviště Povodňové komise
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Povodňový plán, Povodňová kniha a evidované Pracovní desky členů komise,
Identifikační karty členů PK obce Svojšín,
Identifikační karty vozidel PK obce Svojšín,
PC s tiskárnou, SW MS OFFICE se záložním zdrojem, s funkčním připojením na počítačovou síť Internet
(minimálně s možností odesílat a přijímat elektronickou poštu),
3 ks ruční diktafon,
stolní diktafon pro přepisování zprav,
barevný televizní přijímač a videorekordér (DVD rekordér),
radiomagnetofon,
nouzové osvětlení pracoviště,
ruční akumulátorové osvětlovací prostředky,
záložní zdroj elektrické energie do výkonu 4 kW,
mobilní telefony podle „Složení Povodňové komise obce Svojšín“,
telefony, 4 ks, z toho jeden fax,
kreslící a psací prostředky,
mapa obce Svojšín,
digitální fotoaparát (nejlépe s možností infra),
videokamera (nejlépe s možností infra),
dalekohled,
měřící pásmo 50 m,
proviantní zabezpečení pro přípravu teplých nápojů a stravy,
záložní oděv a obuv.
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Foto stanoviště PK obce Svojšín – OÚ
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6.4. Povodňové komise
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Povodňová komise obce Svojšín
tel.: 374 693 112
fax: 374 693 112
e-mail: obec@svojsin.cz
web: http://www.svojsin.cz

Příjmení, jméno,
titul

Funkce
v komisi

Karel Petráň

předseda

Josef Němec

místopředseda

Ing. Čestmír Holý

člen

Tomáš Petráň

člen

Dana Divišová

člen

Organizace funkce

Adresa
pracoviště

Kontakt
telefon,e-mail

374 693 112
Obecní úřad Svojšín
starosta
724 183 674
Svojšín 135
obec@svojsin.cz
velitel
4-LES, s.r.o.,
702 026 573
jednotky SDH Prostiboř 55
pepa.nemec76@seznam.cz
Škoda Electric, a.s.
/
Průmyslová 4,
Plzeň
Obecní úřad Svojšín 607 677 461
místostarosta
Svojšín 135
mistostarosta@svojsin.cz
Obecní úřad Svojšín 728 214 099
Referent OÚ
Svojšín 135
divisova78@centrum.cz

Adresa bydliště
Svojšín 140
Svojšín 119

Svojšín 140
374 693 137
Svojšín 2
Aktualizace: červenec 2015

Obecní úřad je povinen zajistit aktualizaci údajů o povodňové komisi na portálu Digitálního povodňového plánu ČR.
Odkaz na editor dat povodňového plánu – komise: www.wmap.cz/pk

Kontakty na okolní komise jsou součástí přílohy G.
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6.5. Povinnosti členů povodňové komise obce
 pověřené osoby řídí hlídkovou službu,
 řídí činnost PK,
 na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření,
 za povodňový orgán dává pokyn k vyhlášení a odvolání 2. a 3. SPA,
 rozhoduje o nasazení sil a prostředků ve své podřízenosti,
 rozhoduje o přidělení humanitární pomoci,
 spolupracuje s hygienickou službou (KHS Plzeňského kraje),
 spolupracuje s HZS,
 spolupracuje s ČČK a ostatními humanitárními organizacemi,
 jednou za rok řídí osobně nácvik činnosti PK,
 provádí prověrky připravenosti PK,
 schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky,
 předává zapisovatelkám průběžně zprávy pro zápis do povodňové knihy,
 předává podklady pro zpracování Souhrnné zprávy o povodni, případně zpracovává jednotlivé
kapitoly Souhrnné zprávy o povodni,
 v případě nepřítomnosti starosty obce jej zastupuje místopředseda PK.
6.5.2. Místopředseda PK
 má stejné povinnosti a pravomoci v nepřítomnosti předsedy PK jako předseda PK, pokud předseda
PK neurčí jinak.
 V době mimo povodňovou aktivitu provádí min. dvakrát do roka dohovory o zajištění zemních strojů
(rypadla, nakladače, hutníci prostředky) autojeřábů, dopravní techniky (sklápěčky, valníky apod.), mobilní
elektrocentrály, cisterny na vodu apod. Výsledky jednání o zajištěné technice a prostředků zapisuje vždy do
Povodňové knihy.

6.5.3. Členové povodňové komise
 ve spolupráci s Povodím Vltavy, HZS, ČHMÚ - zajišťují hlásnou a hlídkovou povodňovou službu a
prognózování vývoje hydrologické situace,
 zabezpečují provedení Evidenčních a dokumentačních prací při povodni,
 navrhují ve spolupráci s HZS opatření při likvidaci nebezpečných odpadů a látek v záplavových
oblastech, které by mohly být povodní odplaveny (ropné produkty, chemické látky ap.),
 zapisují zprávy do povodňové knihy,
 provádí objektivní fotografickou a video dokumentaci v průběhu povodně a po kulminaci
jednotlivých povodňových vln,
 zpracovávají přehled o průjezdnosti a nosnosti zájmových komunikací na území obce Svojšín,
 zajišťují výpočetní techniku pro činnost PK, včetně přípravy dalšího pracoviště,
 spolupracují při zajištění systému hromadného vyrozumívání obyvatel,
 zodpovídají za vedení přehledu o místech, kapacitách a prostorech ve školských a dalších zařízeních
určených pro nouzové ubytování evakuovaného obyvatelstva,
 organizují a zabezpečují vyrozumění a svoz orgánů PK,
 organizují likvidaci uhynulých zvířat, spolupracují s Krajskou veterinární správou,
 evidují data o evakuovaných osobách (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo
nynějšího pobytu),
 organizují nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou,
 organizují v postižených oblastech nouzovou likvidaci odpadních vod,
 zaznamenávají průběžně informace a došlé zprávy do Povodňové knihy podle podrobností záznamy do povodňové knihy,
 udržují spojení se členy PK a ostatními spolupracujícími orgány,
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přepisují informace na PC, připravují podklady pro hlášení,
vedou přehled o pohybu a dosažitelnosti členů PK a vozidlech vyčleněných pro PK,
plní úkoly spojky-kurýrů PK,
zabezpečují distribuci aktuálních informací na úřední desky a vývěsky,
spolupracují s jednotkami SDH,
spolupracují s BR a KŠ obce Svojšín,
předávají podklady pro zpracování Souhrnné zprávy o povodni, případně zpracovávají jednotlivé
kapitoly Souhrnné zprávy o povodni,
 plní další úkoly uložené předsedou PK.
6.5.4. Zapisovatel/ka povodňové komise – funkce bude stanovena operativně
 aktivuje pracoviště PK
 udržuje spojení se členy PK a ostatními spolupracujícími orgány
 vede přehled o postižených a evakuovaných osobách při povodni (jméno, příjmení, datum narození,
trvalé bydliště, místo nynějšího pobytu)
 přijímá hlášení (nebo sama průběžně zjišťuje situaci) o zjištěném aktuálním povodňovém stavu
z obcí výše po toku
 neprodleně informuje PK obce Svojšín o aktuálním povodňovém stavu na k.ú. obce
 zaznamenává veškeré informace a rozhodnutí předsedy PK do Povodňové knihy
 plní ostatní úkoly uložené předsedou PK
Další členy povodňové komise aktivuje v případě potřeby starosta v souladu s § 78 čl. 1 vodního
zákona 254/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů.
6.6. Zabezpečení úkolů obce Svojšín v jejím územním obvodu na úseku ochrany před povodněmi
6.6.1. Povodňové plány
OÚ Svojšín schvaluje předložené povodňové plány vlastníků nemovitostí, popřípadě ukládá jejich
změny a sestavuje, doplňuje a zpřesňuje svůj povodňový plán a předkládá jej ke schválení
nadřízenému vodoprávnímu úřadu.
6.6.2. Zajišťování pracovních sil a věcných prostředků na ochranu před povodněmi
OÚ Svojšín zajišťuje (pokud to nepřísluší jiným orgánům popř. organizacím) pracovní síly a věcné
prostředky na ochranu před povodněmi, včetně věcných prostředků pro hasiče, vede seznamy těchto
prostředků, zabezpečuje jejich vhodné skladování a povoluje jejich využití pro jiné účely.
6.6.3. Hlásná povodňová služba
OÚ Svojšín organizuje a zabezpečuje hlásnou povodňovou službu, zejména varuje občany obce např.
zvukovými signály, upozorňuje na nebezpečí obce ležící níže na toku a ohlašuje nebezpečí
nadřízenému orgánu. Vyhlášení II. a III. stupně povodňové aktivity pro svůj územní obvod ihned ohlásí
nadřízenému orgánu a ostatním příslušným povodňovým komisím obcí na tocích. Hlášení o průběhu
povodně se podává buď telefonicky, nebo v případě poruchy telefonního spojení osobně spojkou.
Odpovědný za podávání hlášení je předseda povodňové komise obce Svojšín, případně jím určený
zástupce.
6.6.4. Provádění povodňových prohlídek
Při povodňových prohlídkách prováděných nejméně jednou ročně před obdobím jarního tání sněhu se
zjišťuje, zda na vodním toku a v záplavovém území, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících
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v těchto územích nebo na vodních dílech nejsou závady, které by mohly zvýšit povodňové nebezpečí
nebo její škodlivé následky.
6.6.5. Vyhlašování a odvolávání stavu pohotovosti a ohrožení pro svůj územní obvod
Zajišťuje OÚ Svojšín a povodňová komise obce Svojšín. Vzor vyhlášení a odvolání viz příloha C a D.
6.6.6. Zpracování zprávy o povodni
Povodňový orgán obce Svojšín a účastníci ochrany před povodněmi, jimž je to zákonem uloženo,
zpracovávají zprávu o povodni, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým
škodám nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce. Povodňové orgány
provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení
účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh
opatření na odstranění následků povodně. Zprávu zpracují do 3 měsíců po ukončení povodně, v
případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti
měsíců po ukončení povodně.
6.7. Materiální, osobní a finanční zabezpečení ochrany před povodněmi
6.7.1. Materiální zabezpečení operativní ochrany před povodněmi
Orgány, organizace a občané nesou náklady, které jim vzniknou vlastními opatřeními k ochraně jejich
majetku před povodněmi.
Náklady na zabezpečovací práce na vodním toku hradí správce tohoto vodního toku.
Vlastníci vodních děl hradí náklady na zabezpečovací práce na těchto dílech.
Náklady na záchranné práce, kromě nákladů uvedených v předchozím odstavci, hradí obec a obec
s rozšířenou působností podle obecně závazného právního předpisu.
6.7.2. Zabezpečení pracovníků zapojených do ochrany před povodněmi
Aktivizaci členů PK provádí starosta nebo jeho zástupce, v případě jejich nepřítomnosti s ohledem na
možný velmi rychlý průběh povodně, kterýkoli člen PK a to osobně nebo telefonicky. Na základě
výzvy jsou členové PK povinni zabezpečovat okamžitě po obdržení výzvy plnění povinností
vyplývajících z jejich členství v povodňové komisi, v případě potřeby se dostavit na OÚ Svojšín nebo
jiné operativně určené stanoviště, odkud bude řízeno zabezpečování úkolů povodňové ochrany.
6.7.3. Finanční zabezpečení
Obec hradí majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti, opatření nebo příkazů, které v zájmu
ochrany před povodněmi uložila.
Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně povodňovou
komisí obce hradí obec.
Majetkovou újmu vzniklou v důsledku nařízení povodňové komise ORP v době povodně hradí
příslušný MěÚ (Mm).
Majetkovou újmu vzniklou provedením opatření a činností, nařízených v době povodně povodňovou
komisí kraje, hradí Krajský úřad.
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7. Schéma přenosu informací při povodni
7.1. Schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ

7.2. Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ
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7.3. Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí

7.4. Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce
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7.5. Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce

7.6. Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje
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8. Stupně povodňové aktivity – činnost
Stupni povodňové aktivity se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž
jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě mezní nebo
kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu.
8.1. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni
V případě obdržení ,,Upozornění“ nebo ,,Výstrahy“ od ČHMÚ (zpravidla prostřednictvím
povodňového orgánu obce s rozšířenou působností Stříbro):
- je nutno věnovat zvýšenou pozornost tokům a vývoji počasí,
- upozornit na tuto skutečnost všechny členy povodňové komise, hlídkové a hlásné povodňové
služby města a prověřit jejich případnou dosažitelnost dle plánu spojení,
- prověřit funkčnost spojení na povodňové orgány sousedních obcí,
- sledovat další zprávy o vývoji situace ve sdělovacích prostředcích, případně na internetových
stránkách ČHMÚ a Povodí Vltavy, s.p. (www.chmi.cz, www.pvl.cz), data z aut. limnigrafů,
- provést příslušné zápisy v povodňové knize.
(Zodpovídá předseda nebo místopředseda povodňové komise města, nebo jimi pověřený člen
povodňové komise.)
8.2. První stupeň - STAV BDĚLOSTI - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká,
pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace
předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému
zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává
tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla
nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.
 aktivace pracoviště PK včetně prověření připravenosti zasedacích prostor a jejího technického
zázemí pro případ nutnosti svolání povodňové komise,
 kontrola spojení a oznámení o tom, že nastal stav bdělosti (telefonické a rádiové spojení) se členy
PK obce Svojšín, dále získávání a předávání informací ohledně vývoje situace s okolními
povodňovými orgány – příloha G, s Povodňovou komisí ORP Stříbro, s operačním
střediskem HZS Plzeňského kraje, s ČHMÚ, s Vodohospodářským dispečinkem Povodí
Vltavy, s.p.,
 aktivace Hlásné povodňové a hlídkové služby, vyslání hlídek tvořených hlídkovou službou do
určených prostorů okolo vodních toků a příjem hlášení od těchto hlídek,
 podle vývoje situace provést vyrozumění obyvatel, vlastníků a správců objektů v možném
ohroženém území podle bodu č. 2 Charakteristika ohrožených objektů a dle Povodňových plánů
vlastníků nemovitostí,
 prověření spojení a použitelnosti všech mechanizací a materiálu k případnému zásahu,
 sledování dalších zpráv o vývoji situace ve sdělovacích prostředcích, případně na internetových
stránkách ČHMÚ a Povodí Vltavy, s.p. (www.chmi.cz, www.pvl.cz),
 pravidelné sledování a vyhodnocování dalšího vývoje povodňové situace na území města,
 sběr informací a zaznamenávaní informací,
 vydávání operativních úkolů,
 zápisy do Povodňové knihy,
 provádění Evidenčních a dokumentačních prací.
8.3. Druhý stupeň - STAV POHOTOVOSTI - se vyhlašuje, když nebezpečí přirozené povodně
přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto; vyhlašuje se také při
překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti;
aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti
prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle
povodňového plánu.
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vyhlášení II. SPA, vzor příloha C,





uvedení do pohotovosti všech členů povodňové komise města,
jednání PK, informace o situaci, přijímání prvních konkrétních opatření,
výměna informací ohledně povodňové situace a podávání hlášení PK obce Svojšín,
povodňovým orgánům okolních obcí (příloha G), PK ORP Stříbro, operačnímu středisku
HZS Plzeňského kraje, ČHMÚ, Vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, s.p.,
sledování dalších zpráv o vývoji situace ve sdělovacích prostředcích, případně na
internetových stránkách ČHMÚ a Povodí Vltavy, s.p. (www.chmi.cz, www.pvl.cz),
neustálé sledování určených úseků vodních toků Hlídkovou službou a vyhodnocení
povodňové situace na základě hlášení od Hlídkové služby,
podání zpráv obyvatelstvu v ohrožených oblastech dle bodu č. 2 Charakteristika ohrožených
objektů, včetně vyrozumění fyzických a právnických osob v záplavovém území, případně
podle zpracovaných Povodňových plánů vlastníků nemovitostí,
aktivace všech vyčleněných sil a prostředků a pohotovost vybraných technických prostředků,
naložení výpomocného materiálu pro zahrazení kritických míst a případný rozvoz materiálu,
prověrky připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků,
prověření ubytovací a dopravní kapacity pro případ evakuace,
ve spolupráci s povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností a ostatními účastníky
ochrany před povodněmi organizování a přijímání opatření ke zmírnění škodlivých účinků
povodně,
Možnost vydávat Příkazy povodňové komise – příkazy či doporučení vedoucí ke zmírnění
průběhu či následků povodně. Příkaz vydává předseda PK, tento příkaz není rozhodnutím
podle správního řádu (platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně
povodňové aktivity), avšak subjekt, kterému je příkaz adresován je povinen jej splnit podle
§ 63 odst. 3 zák. 254/2001 Sb., o vodách. Vzor Příkazu viz Příloha J tohoto plánu. Schéma
vydávání příkazu viz III SPA.
zpracování informace pro média,
zápisy do Povodňové knihy,
provádění Evidenčních a dokumentačních prací.















8.4. Třetí stupeň - STAV OHROŽENÍ - se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku
škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení
kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně
se zahájením nouzových opatření; provádějí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových
plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.
 vyhlášení III. SPA, obdobně jako je příloha C,
 povodňová komise obce zasedá nepřetržitě, na zasedání může přizvat další odborné osoby,
jejichž pomoci je třeba k provádění nutných protipovodňových zásahů a opatření,
 organizování zásahů,
 výměna informací ohledně povodňové situace a podávání hlášení PK obce Svojšín
povodňovým orgánům okolních obcí (příloha G), PK ORP Stříbro, operačnímu středisku
HZS Plzeňského kraje, ČHMÚ, Vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, s.p.
 pravidelné informování obyvatel města v záplavovém území o vývoji povodňové situace,
včetně informování právnických a fyzických osob,
 příprava na evakuaci osob z ohrožených prostorů, v případě nutnosti organizuje evakuaci
povodní ohrožených obyvatel, majetku, případně zvířectva dle evakuačního plánu,
 informace obyvatelstvu, Návrh možné informace pro občany v zaplavených oblastech –
Příloha A,
 zajištění majetku v zaplavených oblastech,
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pravidelné sledování a vyhodnocování dalšího vývoje povodňové situace na území města,



organizování nutných zabezpečovacích a záchranných prací na území města ke zmírnění
škodlivých účinků povodně,
operativně dle potřeby organizování nasazení všech dostupných mechanizmů a materiálu
k zabezpečení ochrany před povodní nebo ke zmírnění jejich důsledků,
koordinace a řízení činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi na území města,
v případě nutnosti vyžádání pomoci fyzických a právnických osob, složek Integrovaného
záchranného systému a prostřednictvím nadřízeného povodňového orgánu pomoc armády ČR,
spoluúčast na organizaci zajištění nutné zdravotní a hygienické péče,
v případě, že povodňový orgán obce vlastními silami nestačí zvládat povodňovou situaci na
území města, vyžádání u příslušného nadřízeného povodňového orgánu obce s rozšířenou
působností Stříbro nutné pomoci, případně převzetí řízení organizace ochrany před
povodněmi na území obce, povodňová komise obce v tomto případě zůstává nadále v činnosti
a při provádění protipovodňových opatření se řídí pokyny Povodňové komise vyššího stupně a
spolupracuje s ní,
Možnost vydávat Příkazy povodňové komise – viz II SPA, vzor Příkazu viz Příloha J.
informace pro média,
provádění Evidenčních a dokumentačních prací,
zápisy do Povodňové knihy.












Schéma postupu při vydávání příkazů PK:

Vyhlášení II SPA (nebo III SPA)
do kompetence PK se dostává
možnost činit opatření a vydávat
příkazy.

Vydání příkazu předsedou PK
tento příkaz není správním
rozhodnutím – neplatí pro něj
opravné prostředky a platí jen
v době povodně.

Evidence
všechny příkazy musí být přesně
evidovány a dokladovány! Sdělení
jsou předávána i písemně (poštou).

Splnění příkazu
fyzické a/nebo právnické osoby
musí neprodleně splnit daný příkaz
– za nesplnění hrozí pokuta!

Evidence
skutečně vykonané práce,
dobu jejich trvání, použití sil
a prostředků je nutné přesně
evidovat a dokladovat!

Náklady
náklady na zabezpečovací práce
na vodních tocích budou hrazeny
správcem dotčeného vodního toku,
náklady na zabezpečovací práce na
vodních dílech budou hrazeny
správci těchto děl, náklady
na zabezpečovací
a záchranné
práce konané mimo vodní toky a
vodohospodářská díla uložené
tímto příkazem, budou hrazeny
obecním úřadem.

Pozor! V případě nenadálé povodně způsobené přívalovými srážkami velké intenzity, zejména v
letním bouřkovém období, kdy nárůst povodně a její postup je velmi rychlý (může nastat zejména na
menších tocích), a kdy hrozí nebezpečí z prodlení, lze vyhlásit III. SPA pro zasaženou oblast ihned
bez předchozích kroků. Je nutné si uvědomit, že výskyt tohoto druhu povodně nelze s dostatečným
předstihem a přesností předpovědět a je nutno jednat rychle a operativně.
1. verze „Povodňový plán obce Svojšín“ aktualizace červenec 2015
Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vyhlídce 1030/53, 360 01 Karlovy Vary, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448
E-mail: koordinace@koordinace.cz http://www.koordinace.cz

Stránka 66 z 78

8.5. Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity
Stav bdělosti nastává a stav pohotovosti a stav ohrožení se vyhlašuje na základě informací od:
 Českého hydrometeorologického ústavu,
 Povodí Vltavy, s.p.,
 Povodňové komise ORP Stříbro,
 Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje,
 Povodňových komisí výše na toku,
 Hromadných sdělovacích prostředků,
 Občanů.
Stav pohotovosti a stav ohrožení může vyhlásit pro svůj obvod obec Svojšín.
8.6. Činnost povodňového orgánu města bezprostředně po povodni
 odvolává dle vývoje povodňové situace II. a III. SPA na území města - vzor viz příloha D, odvolání
SPA oznamuje občanům a fyzickým a právnickým osobám v záplavovém území města,
povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností Stříbro, povodňovým orgánům sousedních
obcí,
 organizuje obnovu povodní narušených funkcí zasaženého území města,
 poskytuje dle potřeby nezbytnou materiální a finanční pomoc povodní postiženým obyvatelům
města,
 organizuje se zástupci správců toků provádění povodňových prohlídek povodní postižených území,
 zajišťuje sepsání povodňových škod na území města zasaženého povodní,
 podílí se na odstraňování povodňových škod na území města (mimo investiční akce),
 shromažďuje materiály pro vypracování souhrnné zprávy o povodni,
 zpracovává souhrnnou zprávu o povodni v předepsaném rozsahu, kterou poskytuje do 3 měsíce od
ukončení povodně nadřízenému povodňovému orgánu - osnova souhrnné zprávy je uvedena
v příloze E.

Je nutné si uvědomit, že nedodržováním hygienických zásad může v případě vzniku
záplavového nebezpečí dojít k vážnému ohrožení zdraví, popřípadě i života,
nebo negativnímu dopadu na životní prostředí a majetek!
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9. Spojení na důležité organizace
Organizace /
Subjekt
Český
hydrometeorologický
ústav, Na Šabatce
17, Praha 4Komořany

Kontaktní
osoba
Ústředna
hydrologie

ČHMÚ regionální
předpovědní
pracoviště Plzeň

Mgr. Ivo
Bohmann,
vedoucí oddělení
Mgr. Zdeněk
Lepka,
vedoucí oddělení
meteorologie
Jiřina
Grünwaldová
vedoucí oddělení
hydrologie
závod Berounka

Mozartova 41
323 00 PLZEŇ

Povodí Vltavy, s.p.

Hasičský záchranný
sbor Plzeňského
kraje, územní odbor
Tachov

SDH Svojšín

meteorologie a
klimatologie

Centrální
vodoh.dipečink
Dispečink Plzeň
stanice Tachov
mjr. Mgr. Pavel
Hrůša,
velitel požární
stanice Tachov
Stanice Stříbro
npor. Ing.
Vladislav Bareš
velitel požární
stanice Stříbro
Velitel jednotkyJosef Němec ml.

SDH Černošín
Policie ČR, ÚO
Tachov, OO Stříbro

tel. starosta

Zdravotní záchranná
služba Plzeň

Plzeň
- zdravotnické
operační
středisko
Klatovy

Telefon
244 031 111
244 032 315
244 032 537
244 032 503
244 032 502
244 032 525

Poznámka
Ohp@chmi.cz
kurka@chmi.cz

bohmann@chmi.cz
377 256 651
377 256 621
377 256 622
377 256 631
377 307 111
fax: 377 237 361
257 329 425
724 067 719
377 307 356
950 321 111 (ÚO)
950 321 162

lepka@chmi.cz
meteo.okpl@chmi.cz
grunwaldova@chmi.cz
hydro.okpl@chmi.cz
Adresa: Denisovo nábřeží
14, 304 20 Plzeň
dispecink@pvl.cz
dispecink.plzen@pvl.cz
havárie, požáry, povodně,
pomoc
pavel.hrusa@hzspk.cz

950 322 111
950 322 162
vladislav.bares@hzspk.cz
150, 112
374 693 112 (OÚ)
728 727 461
724 141 280
158
974 337 730,
374 622 231
tcoopstrib@mvcr.cz
155
377 672 111

hasici.cernosin@seznam.cz
havárie, povodně, pomoc
adresa: Tř. 5.května 813,
349 01 Stříbro

376 314 444,

klatovy@zzspk.cz

rychlá zdrav. pomoc
kzos@zzspk.cz

info@zzspk.cz
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Humanitární
organizace

Náhradní zdroje
pitné vody
Armáda ČR
Správa a údržba
silnic Plzeňského
kraje, příspěvková
organizace

Technické služby
Vodní záchr. služba
ČČK, Plzeň:
Správci sítí

- LSPP a
výjezdové
stanoviště
Farní charita
Stříbro
OS ČČK Tachov

376 335 141

VODOSPOL s.
r. o. pohotovost –
provoz Klatovy
Krajské vojenské
velitelství Plzeň
Oblastní správa
SEVER
Ing. Jana
Kašparová,
ředitel
Středisko Tachov
Ing. Miroslav
Sedláček, ved.
Západočeské
Komunální
služby a.s.
Jan Fischer
předseda
Západočeská
plynárenská a.s.
Západočeská
energetická a.s

376 310 060
602 117 732

Hasiči obecné
Záchranná služba
Policie obecné
Tísňové volání
Zlaté stránky - web
Vyhledání kontaktů
Spojení na SDH Svojšín
Funkce v SDH
P. č.
(JSDH)
1.
velitel
2.
strojník
3.
člen
4.
člen
5.
člen
6.
člen

374 622 229
777 767 070
374 722 134

humanitární pomoc
stacionar.stribro@volny.cz
tachov@cervenykriz.eu
Bělojarská 1541,
347 01 Tachov
povodně, havárie vodovod.
a kanal. řádu, NZV

tel.: 973 340 311
fax: 973 340 300
373 300 151

kvv.plzen@army.cz
jana.kasparova@suspk.eu

373 300 152
737 285 600
374 622 441-2
374 622 982
602 414 020
377 152 150
775 126 578
janfisch@seznam.cz
1239
840 113 355
353 154 360

miroslav.sedlacek@suspk.e
u
zks@mariuspedersen.cz
povodně, záchranářské
práce
plyn
el. proud

150
155
158
112
www.zlatestranky.cz
1188

Jméno a
příjmení
Josef Němec
Dušan Janda
Tomáš Hora
Jiří Šrámek
Ladislav Melich
Jaroslav Vildman

Adresa bydliště

Kontakt

Svojšín 119
Kralovická 23, Plzeň
Svojšín 115
Svojšín 50
Svojšín 64
Svojšín 82

728 727 461
374 693 149
602 188 733
722 457 570
722 701 294
605 750 888
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10. Způsob vyžádání pomoci při povodni
Přesáhne-li rozsah povodně územní obvod obce Svojšín a povodňová komise obce Svojšín nestačí
vlastními prostředky a silami činit potřebná opatření, požádá povodňová komise obce Svojšín o
převzetí řízení ochrany před povodněmi Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Stříbro.
Povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňového
orgánu nižšího stupně nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším
povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před
povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné,
provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším
povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.
Předseda komise vyžaduje pomoc cestou Povodňové komise ORP Stříbro. Spojení na předsedu PK
ORP Stříbro:
Funkce
Titul, jméno, příjmení Spojení na pracoviště
Starosta města
Bc. Karel Lukeš
374 801 101
724 271 658
starosta@mustribro.cz
lukes@mustribro.cz
Přesáhne-li rozsah povodně územní obvod ORP Stříbro, požádá Povodňová komise ORP Stříbro o
převzetí řízení ochrany před povodněmi v plném rozsahu Povodňovou komisi Plzeňského kraje.

11. Informační zabezpečení
11.1. Schéma toku informací
Základním způsobem spojení mezi povodňovými orgány je spojení telefonem, případně mobilními
telefony, viz tabulka Složení Povodňové komise obce Svojšín.
11.2. Varovná opatření
11.2.1. Varování obcí níže po toku
Obec Svojšín je povinna v případě povodňového nebezpečí co nejdříve informovat obce po toku řeky
Mže. Jedná se především o obec město Stříbro – kontakt viz výše.
11.2.2. Varování občanů
Varování občanů v ohrožených oblastech obce je zajišťováno telefonicky, místním rozhlasem,
případně osobně, spojkou z obecního úřadu.
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12. Přehled techniky
12.1. Seznam techniky dostupné v případě povodně
P.č.

Druh techniky

Ks

Organizace

Kontakt

1.

Nakladač

1

ZD Černošín

374 692 211, 603 810 455

2.

Nakladač

1

Květoslav Válek

602 850 406

3.

Autobus

1

ČSAD Stříbro

374 630 333

4.

Osobní automobil

1

Obec Svojšín

374 693 112

5.

Cisterna

1

6.

Fekální vůz

1+1

7.

CAS

1

Obec Svojšín
ZD Černošín, VaK Karlovy
Vary - provoz Stříbro
Obec Svojšín – jednotka SDH

374 693 112
374 692 211, 603 810 455
606 621 313
702 026 573

8.

Automobil avia

1

Obec Svojšín – jednotka SDH

702 026 573

9.

Plovoucí čerpadlo

Obec Svojšín – jednotka SDH

702 026 573

10.

Traktor a valník

1
1

Obec Svojšín

374 693 112

11.

Motorová pila

1

Obec Svojšín

374 693 112

12.

Motorová pila

1

Obec Svojšín – jednotka SDH

702 026 573

13.

Kalové čerpadlo

1

Obec Svojšín – jednotka SDH

702 026 573
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13. Evakuace
Místa soustředění: Shromaždiště, ze kterých probíhá přerozdělení občanů
Místo soustředění – Svojšín, bližší určení – budova bývalé MŠ Svojšín - Svojšín 141 (v případě
zpohotovení platí zvláštní režim pro činnost Evakuačního a přijímacího střediska EPS 2 MŠ Svojšín)
Informační místa: Místa, kde budou vyvěšeny informace vztahující se k povodním
Vývěsní deska na budově OÚ, Svojšín 135
Vývěsní deska před budovou bývalé MŠ, Svojšín 141
Střediska nouzového ubytování a stravování:
ubytování:
Zámek Svojšín, Svojšín 1 – ubytovna, ubytovna letohrádek – tel. 374 693 112
stravování:
budova bývalé MŠ Svojšín - Svojšín 141
Evakuační trasy:

i
i

V případě nutné evakuace mohou obyvatelé Svojšína přednostně využít dočasného ubytování u přátel či rodinných
příslušníků. V obci je k dispozici také nouzové ubytování a stravování – viz výše.
Mapa ukazuje možné evakuační trasy – plné čáry označují cesty, které by neměly být zatopené ani při Q100, přerušované
cesty, kterým hrozí zatopení. Výrazně problematická by mohla být evakuace z chatových oblastí v Holyni a oblasti Capri,
kde může dojít k úplnému odříznutí. Rozhodně nepoužívat brody laiky! V případě očekávání větších úhrnů srážek a při
stoupání hladiny Mže lépe nepobývat v těchto rekreačních oblastech.
V případě zatopení hlavního mostu přes Mži (možné při více než Q100) – nutnost zůstat v Holyni a vyčkat na pomoc,
nejbližší most v Milíkově bude pravděpodobně již také zatopen, další most přes Mži je ve Stříbře.
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14. Záplavové území

Možný přirozený rozliv Mže při „stoleté vodě“.

Na území obce Svojšín je stanoveno záplavové území pro řeku Mži (Stanovení viz Příloha I).
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Záplavové území A3
Ve formátu A3 – uloženo v samostatném dokumentu
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15. Základní vodohospodářská mapa

Výřez z VH mapy 11-43 – detail Svojšín a okolí
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Legenda 1
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Legenda 2
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