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ÚVODNÍ ČÁST
A.1 SPRÁVCI VODNÍCH TOKŮ
Povodí Ohře, s.p.
•
•
•

Rolava
Nejdecký potok
Limnice

IDVT - 10100121
IDVT - 10102434
IDVT - 10102204

Lesy České republiky, s.p.
•
•

Rudný potok
Oldřichovský potok

IDVT - 10223932
IDVT - 10235824

A.2 PŘÍSLUŠNÝ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD
Městský úřad Nejdek – odbor stavebního úřadu a životního prostředí
náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
tel.:
353 240 136, 733 383 368
email: meu@nejdek.cz
web:
http://www.nejdek.cz
A.3 POVODŇOVÉ ORGÁNY
Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před
povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech
příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni,
včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.
Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.
V období mimo povodeň je povodňovými orgány:
•
•
•
•

Orgány města Nejdek: zastupitelstvo a rada města, primátor
Městský úřad Nejdek
Krajský úřad Karlovarského kraje
Ministerstvo životního prostředí, příprava záchranných prací přísluší ministerstvu vnitra

V období povodně je povodňovým orgánem:
•
•
•

Povodňová komise města Nejdek
Povodňová komise Karlovarského kraje
Ústřední povodňová komise

Povodňová komise je přímo podřízená povodňové komisi obce s rozšířenou působností
Karlovy Vary. Převezme-li při povodni řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou
působností Karlovy Vary, provádí povodňová komise města Karlovy Vary opatření podle
svého povodňového plánu v koordinaci s povodňovou komisí obce s rozšířenou působností
nebo podle jejich pokynů.
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VĚCNÁ ČÁST
B.1 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Zájmovým územím je územní obvod Města Nejdku. Město Nejdek se nachází 14 km
severozápadně od Karlových Varů, leží v nadmořské výšce 530÷750 m n. m. a má cca 8390
obyvatel. Městem protéká řeka Rolava, Nejdecký potok a Limnice. Území leží uprostřed
masivu Krušných hor v údolí s příkrými svahy s lesním porostem. Geologický spadá území
do Krušnohorské subprovincie. Lokalita je součástí CHOPAV Krušné hory.
Z hlediska seismicity má Karlovarský kraj proti jiným krajům specifiku v přetrvávající
seismické aktivitě zemské kůry. Nejsilnější zemětřesení jsou pociťována obyvateli v širokém
okolí a mohou způsobit i škody na budovách.
Správní území dnešního města Nejdek je složeno z 10 katastrů (Bernov, Fojtov, Lesík, Lužec
u Nejdku, Nejdek, Oldřichov u Nejdku, Pozorka u Nejdku, Suchá u Nejdku, Tisová u Nejdku,
Vysoká Štola). Plošná výměra města je 52,314 km2 a celková délka městských komunikací
činí 286 km.

Přehledná mapa města Nejdku a okolí
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B.2 HYDROLOGICKÉ ÚDAJE
Rolava
Hydrologická data pro Rolavu byla poskytnuta ČHMÚ – pobočka Plzeň
Profil:
Plocha povodí:
Dlouhodobý průměrný průtok Qa:
Průměrné roční srážky:
N - leté vody
N - let
Průtok m3/s

pod levostranným přítokem, ř. km cca 19,05
68,09 km2
1,49 m3/s
1160 mm

1
9,08

2
14,4

5
23,5

10
31,7

20
41,5

50
56,3

100
69,3

M - denní vody
M - dní
30
Průtok m3/s
3,23

90
1,71

180
1,01

270
0,66

330
0,49

355
0,41

364
0,36

B.3 DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ POVODNĚMI
Povodeň je definována jako přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných
povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může
způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území
nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně
dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.
Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo
chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která
může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním
díle (zvláštní povodeň).
Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí
odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom
případě končí odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen
druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla
směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu obce či ORP.
Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li
splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad Magistrátu města Karlovy Vary.
Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při:
•
•
•

dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho
stoupající tendenci,
déle trvajících vydatných srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových
srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku
nebezpečných ledových zácp a nápěchů,
vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.
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B.3.1 OHROŽENÉ OBJEKTY
č.p. /
Vlastník
č.e.
Ohrožené objekty podél Nejdeckého potoka
č.

Objekt

1.

2.

VN Lesík
most u
přehrady
Lesík

3.

RD

231

4.

RD

230

5.

RD

6.

*

Město Nejdek

*

216

Město Nejdek
NEČESANÁ Zdenka,
TERYNGL Pavel
PEŘINA Milan,
ULLMANNOVÁ
Miluše
KORMANČÍKOVÁ
Helena, JURIŠ
Vladislav,
VALVODOVÁ Jitka

chata
lávka u
zelené 3

284

PLECHATÝ Milan

264
269

10.

RD
RD
lávka u
zelené 2

11.
12.

chata
chata

13.
14.

RD
lávka za
zelenou 2

15.

RD

247

16.

RD

276

17.

278

18.

RD
sádky
Bernov

19.

RD

262

20.

RD

254

21.

RD

259

22.

RD

260

23.

RD
lávka u
sádek

261

7.
8.
9.

24.

*

*

295

*

Odpovědná osoba

Tel.

Nejdek, nám.
Karla IV. 239

Ing. MAREŠ
Miroslav

Nejdek, nám.
Karla IV. 241

770 188 105

Bernov

Ing. MAREŠ
Miroslav
NEČESANÁ
Zdenka

Bernov

PEŘINA Milan

353 825 509

770 188 105

Město Nejdek

Bernov
Nejdek, nám.
Karla IV. 241

KORMANČÍKOV
Á Helena
353 926 111
PLECHATÝ
Milan
353 925 602
Ing. MAREŠ
Miroslav
770 188 105

Lukáš Ullmann,

Bernov

Lukáš Ullmann

WEINECK Radka

Bernov
Nejdek, nám.
Karla IV. 241
Chodov,
Smetanova 733
Bernov

WEINECK Radka
Ing. MAREŠ
Miroslav

Bernov
Nejdek, nám.
Karla IV. 241
Bernov

UHLÍK Jan
Ing. MAREŠ
Miroslav
MIKULECKÝ
Alexandr

Bernov

Zahálka Petr

Bernov
K. Vary,
Třeboňská 86

Kadlec Jaroslav
Ing. Jaroslav
Šimek

603 587 865

Bernov

JUHASZ Petr

353 825 080

Bernov

Kinkal Richard

353 925 254

Bernov

353 826 460

Bernov

MALÝ Karel
JUHASZOVÁ
Olga

Bernov
Nejdek, nám.
Karla IV. 241

KAREŠ Petr
Ing. MAREŠ
Miroslav

Město Nejdek

č.e. 40 Szalayová Věra
č.e. 2 JETMAR Martin
UHLÍKOVÁ Margit,
220 UHLÍK Jan
*

Adresa

Město Nejdek
MIKULECKÝ
Alexandr
Zahálka Petr,
Zahálková Elena
Kadlec Jaroslav,
Kadlecová Soňa
Český rybářský svaz
JUHASZ Petr,
JUHASZOVÁ Jana
Kinkal Richard,
Kinkalová Petra
MALÝ Karel, MALÁ
Zdeňka
JUHASZOVÁ Olga
KAREŠ Petr,
KAREŠOVÁ Helena
Město Nejdek

Bernov

7

770 188 105

Szalayová Věra
JETMAR Martin

770 188 105
353 925 870

353 826 475

770 188 105
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č.p. /
č.e.

Vlastník
RADIMERSKÝ
Bohumil
KORMANČÍK Zdeněk,
KORMANČÍKOVÁ
Jaroslava
Hajný Jiří
Puškel Martin,
Puškelová Jana
GREGOR Milan,
GREGOROVÁ Jiřina
KOVAŘÍČEK Pavel,
DEMKO Miroslav
LUCOVIČ Anton,
LUCOVIČ Petr,
LUCOVIČ Radek
NĚMEC Jan,
NĚMCOVÁ Ivana
Šatková Emília

Adresa

Odpovědná osoba

Bernov

RADIMERSKÝ
Bohumil

Bernov
Bernov

KORMANČÍK
Zdeněk
Hajný Jiří

Bernov

Puškel Martin

Bernov

353 926 107

Bernov

GREGOR Milan
KOVAŘÍČEK
Pavel

Bernov

LUCOVIČ Anton

353 826 501

Bernov
Bernov

NĚMEC Jan
Šatková Emília
Kodalíková
Kateřina

353 925 860
353 826 771

25.

RD

209

26.
27.

RD
RD

207
213

28.

RD

206

29.

RD

232

30.

RD

202

31.

RD

196

32.
33.

RD
RD

8
176

34.

RD

275

35.
36.

RD
RD

227
4

37.

RD
lávka u č.
p. 3Mexiko
restaurace
Mexiko
RD
RD
ČS PHM
Kraslická
ECONOPAK CZ
Automatiz
ace SF
most pod
ul.
Kraslická

50

Kodalíková Kateřina
HEGEDÚŠ Karel,
HEGEDÚŠOVÁ Irena
MARUSIČ Jiří
STRAKA Božislav,
STRAKOVÁ Alena

*

Město Nejdek

Nejdek, nám.
Karla IV. 241

Bohemia - lázně a. s.
SMOLUCHA Jan
VRŠECKÁ Eva

Bernov
Bernov
Bernov

Cvinger bus s.r.o.

Nejdek

Cvinger bus s.r.o.

Nejdek

KSÚS

K. Vary
Nejdek, Kraslická
744

středisko Nejdek
SMOLUCHA
Michal

Nejdek, nám.
Karla IV. 241
Nejdek, Kraslická
427
Nejdek, nám.
Karla IV. 557
Nejdek,
Jungmannova
1336

Ing. MAREŠ
Miroslav

38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.

3
226
192

250

*
744

46.

RD
lávka Jungmann
ova

SMOLUCHA Michal

*

Město Nejdek

47.

RD

427

Jantyík István

48.

RD

940

Svoboda Radek

49.

RD

1336

UHLÍK Tomáš

Tel.

Bernov
Bernov
Bernov
Kladno

8

353 925 916

HEGEDÚŠ Karel
MARUSIČ Jiří
STRAKA
Božislav
Ing. MAREŠ
Miroslav
Bohemia - lázně a.
s.
SMOLUCHA Jan
VRŠECKÁ Eva

Jantyík István
Svoboda Radek
UHLÍK Tomáš

770 188 105
353 141 111
606 871 255
353 925 236

353 925 074

770 188 105
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Vlastník

50.

RD

548

Kastner Petr

51.

RD

922

Novák Ervín

52.

RD

941

53.

948

54.

RD
most u č.
p. 941

Kaufmannová Nikola
Ullmann Heřman,
Ullmannová Jana

55.

RD

605

56.

RD

538

57.

RD

475

58.

RD
Bernovsk
ý rybník
mostek na
manipulák
stavebnin
y
skladové
prostory
obytný
dům

1018

59.
60.
61.
62.
63.
64.

*

*
*

*
517

KSÚS
Bahula Pavel, Bahulová
Jitka
Míčka Zdeněk, Škopek
Petr
Polejník Miroslav,
Štěříková Lenka
Baumgartl Jiří,
Baumgartlová Helena
VLNAP a. s.
Město Nejdek
Nesveda Marcel,
Nesvedová Jitka
REMOPOL REALITY
s.r.o.
Město Nejdek

WITTE Nejdek, spol. s
WITTE
*
r.o.
vodní
nádrž
66. Žába
*
VLNAP a. s.
most pod
ul.
67. Nádražní
*
KSÚS
Restaurac
e+
68. potraviny
108 Cvinger, spol. s r. o.
Nejdecká
česárna
Nejdecká česárna vlny,
69. vlny
a.s.
Ohrožené objekty podél Rudného potoka
úpravna
pitné
70. vody
*
Město Nejdek
vtok pod
ul. do
71. Rolavy
*
KSÚS
Ohrožené objekty podél Limnice
prameništ
72. ě Limnice
*
Město Nejdek
65.

Adresa
Nejdek, Kraslická
548
Nejdek, Kraslická
922
Nejdek,
Jungmannova 941
Nejdek,
Jungmannova 948

Odpovědná osoba

Tel.

Kastner Petr
Novák Ervín
Kaufmannová
Nikola

606 159 685

Ullmann Heřman

353 925 139

K. Vary
Nejdek, Nad
Rolavou 509

středisko Nejdek

353 925 074

Plzeň
Nejdek, Kraslická
475
Nejdek, Kraslická
1018
Nejdek, Nádražní
1267
Nejdek, nám.
Karla IV. 241
Nejdek,
Komenského 763
Kladno,
Oldřichova 158
Nejdek, nám.
Karla IV. 239

Míčka Zdeněk

Bahula Pavel

Polejník Miroslav
Baumgartl Jiří

Jana Vojtová

353 925 324

Ing. MAREŠ
Miroslav
Stavebniny Pichlík
s.r.o.

770 188 105

WITTE s. r. o.

353 916 111

Ing. Miroslav
Mareš

603 261 209

Nejdek,
Rooseveltova

Ing. Tomáš
Michal

353 916 111

Nejdek, Nádražní
1267

Jana Vojtová

353 925 324

K. Vary

středisko Nejdek

353 925 074

Nejdek, Nádražní
108

Cvinger, spol. s r.
o.

Nejdek, Nádražní
1267

Nejdecká česárna
vlny, a.s.

Nejdek, nám.
Karla IV. 241

Miriam
Kováčová

773 773 839

K. Vary

středisko Nejdek

353 925 074

Nejdek, nám.
Karla IV. 241

Miriam Kováčová

773 773 839
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Limnická

74.

RD

č.p. /
č.e.
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Vlastník

*

Město Nejdek

515

Matoušů Josef

koupaliště
*
Město Nejdek
lávka u
76. koupaliště
*
Město Nejdek
tenisové
Tenisový klub Nejdek,
77. kurty
*
z.s.,
zimní
78. stadion
*
Město Nejdek
most
Karlovars
79. ká
*
KSÚS
zahrádkář
ská
soukromí vlastníci - 32
80. kolonie
*
objektů
lávka
zahr.
81. kolonie
*
Město Nejdek
lávka
zahr.
82. kolonie
*
Město Nejdek
přeč. stan.
VLNAP a.s
83. spl. vod
*
Ohrožené objekty podél Rolavy
1. most od
84. N. Hamry
*
KSÚS
lávka Pila
Vysoká
85. Pec
*
WOODROL a.s
most Pila
Vysoká
86. Pec
*
WOODROL a.s
Manipulá
87. k pily
WOODROL a.s
Pila
Vysoká
88. Pec
*
WOODROL a.s
75.

89.
90.
91.

92.
93.
94.

Krušnoho
rská MVE
most u
Lesostavu
odběrný
objekt
lávka na
ul. J. z
Pod.
most u
Metalisu
most u
KD

*

FRITZ Josef

*

Město Nejdek

*

Metalis s. r. o. Nejdek

*

Město Nejdek

*

Město Nejdek

*

Město Nejdek

Adresa

Odpovědná osoba

Nejdek, nám.
Karla IV. 241
Nejdek, Limnická
515
Nejdek, nám.
Karla IV. 241
Nejdek, nám.
Karla IV. 241
Nejdek,
Karlovarská 1387
Nejdek, nám.
Karla IV. 239

Ing. MAREŠ
Miroslav

K. Vary

středisko Nejdek

Tel.
770 188 105

Matoušů Josef
Ing. MAREŠ
Miroslav
Ing. MAREŠ
Miroslav

770 188 105

Jiří Macek

353 925 911

770 188 105

353 162 111

Údolní

353 925 074

353 926 222

Nejdek, nám.
Karla IV. 241

Ing. MAREŠ
Miroslav

770 188 105

Nejdek, nám.
Karla IV. 241
Nejdek, Nádražní
1267

Ing. MAREŠ
Miroslav

770 188 105

Jana Vojtová

353 162 111

K. Vary

středisko Nejdek

353 925 074

Nejdek, Vysoká
Pec

WOODROL a.s

353 826 004

WOODROL a.s

353 826 004

Nejdek, Vysoká
Pec
Nejdek, Vysoká
Pec

WOODROL a.s

Nejdek, Vysoká
Pec

WOODROL a.s

Nejdek, Závodu
míru 919
Nejdek, nám.
Karla IV. 241
Nejdek, Závodu
míru 340

353 826 362
Richard Vohralík 602 882 483
Ing. MAREŠ
Miroslav
770 188 105
Metalis s. r. o.
Nejdek
353 825 451

Nejdek, nám.
Karla IV. 241
Nejdek, nám.
Karla IV. 241
Nejdek, nám.
Karla IV. 241

Ing. MAREŠ
Miroslav
Ing. MAREŠ
Miroslav
Ing. MAREŠ
Miroslav

10

353 826 004

770 188 105
770 188 105
770 188 105
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č.

95.

96.

97.

98.
99.

Objekt
most u
sídl.
Rolavská
most u
Poliklinik
y
dům
bývalé
prádelny
most u
SWISS
FORM
SWISS
FORM

01/2019

č.p. /
č.e.

Vlastník

Nejdek, nám.
Karla IV. 241

Ing. MAREŠ
Miroslav

770 188 105

*

Město Nejdek

Nejdek, nám.
Karla IV. 241

Ing. MAREŠ
Miroslav

770 188 105

Viking Mašek, a.s.

Praha 7, Na
Maninách 14

Viking Mašek, a.s.

211

*
369

Město Nejdek
SWISS - FORM a. s.
Město Nejdek
Sasák Pavel, Sasáková
Karin

101. RD
most
Karlovars
102. ká

528

*

KSÚS

103. RD
Vlnap a.
104. s.

80

Tran Thai Dung

109. chata

Tel.

Město Nejdek

*

106. RD
průmyslo
107. vý objekt
most
108. Suchá

Odpovědná osoba

*

100. Automont

105. ČOV

Adresa

1342

VLNAP a. s.

*

Nejdek, nám.
Karla IV. 241
Nejdek, Nerudova
369
Nejdek, nám.
Karla IV. 239
Nejdek,
Karlovarská 528

Ing. MAREŠ
Miroslav

770 188 105

Ing. BLAžEK Igor

353 825 040

BECA Václav

353 825 076

Sasák Pavel

353 925 227

K. Vary
Karlovy Vary, M.
Rovenské 1001/17
Nejdek, Nádražní
1342
Nejdek, Nádražní
1267

středisko Nejdek

353 925 074

Tran Thai Dung

775 089 413

Jana Vojtová

353 162 111

Jana Vojtová

353 162 111

DEVERA Jiří
REMOPOL
REALITY s.r.o.
Ing. MAREŠ
Miroslav

353 826 705

MICHOVSKÝ Jiří

353 233 869

Pozorka
Karlovy Vary,
Borová 35
Nejdek, Okružní
1169

Adamová Jana

353 825 737

VALENTA Jan

723 133 420

Dubnička Jiří

723 804 882

Pozorka

353 925 447

VLNAP a. s
DEVERA Jiří,
142 DEVEROVÁ Jaroslava Suchá 142
REMOPOL REALITY Kladno,
65
s.r.o.
Oldřichova 158
Nejdek, nám.
*
Město Nejdek
Karla IV. 241
MICHOVSKÝ Jiří,
K. Vary, Krále
č.ev. 1 MICHOVSKÁ Božena Jiřího 32

110. RD

74

Adamová Jana

111. RD

69

VALENTA Jan

112. RD

77

113. RD

76

Dubnička Jiří
ULČ Bohumil,
ULČOVÁ Milena

114. RD

68

KOKEŠOVÁ Petra

Pozorka

115. RD

117

Homolka Vítězslav

Pozorka

ULČ Bohumil
KOKEŠOVÁ
Petra
Homolka
Vítězslav

116. RD
most Pila
117. Suchá
Pila
118. Suchá
ČOV
119. Nejdek

26

Pecher Wilibald

*

Město Nejdek
REMOPOL REALITY
s.r.o.

Suchá
Nejdek, nám.
Karla IV. 241
Kladno,
Oldřichova 158

Pecher Wilibald
Ing. MAREŠ
Miroslav
REMOPOL
REALITY s.r.o.

*

Město Nejdek

11

770 188 105

353 825 097

770 188 105
353 826 004
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Objekt

č.p. /
č.e.
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Vlastník

Adresa

120. Remopol

*

Remopol

Remopol Suchá

121. MVE

*

Remopol

122. MVE
most
Smolné
123. Pece

*

Stibůrek Jiří

Remopol Suchá
Praha 6, Žufanova
10

*

124. MVE

*

Nejdek, nám.
Město Nejdek x KSUS? Karla IV. 241
ŠKODA Jan (poz. Lesy pod mostem
ČR)
Smolné Pece

Odpovědná osoba
POLÁČEK
Vlastimil
POLÁČEK
Vlastimil

Tel.
353 925 586
353 925 5 86

Stibůrek Jiří
Ing. MAREŠ
Miroslav

770 188 105

ŠKODA Jan

B.3.2 POPIS PRŮBĚHU POVODNĚ NA HLAVNÍCH TOCÍCH PŘEDMĚTNÉHO ÚZEMÍ
Rolava
ř. km 9,3 – 14,5
Volná trať
Povodňové průtoky zasahují dno údolí v úrovni, která je výrazně ovlivněna stavem koryta,
zejména místními přírodními překážkami, například změnami sklonu nivelety, skalními
výstupy, stavy lesního porostu, apod. Průběh povodňových průtoků v současném stavu území
nevyžaduje žádná opatření.
ř. km 14,5 – 16,0
Dolní část města Nejdek
Kapacita koryta je do průtoku Q5 dle úrovně břehů a úrovně terénu. Vybřežené průtoky až po
Q100 zasahují nejnižší úroveň údolí, šířka hladiny je 50 až 70 m a hloubka vody při Q100 je od
20 do 60 cm. Zástavba – obytné domy jsou v převážné míře umístěné na úrovni, která je nad
úrovní záplav. V případě úvah rozšiřování zástavby je vhodné respektovat zjištěný stav a
aktivní zónu povodňového průtoku Q20.
ř. km 16,0 – 18,4
Zástavba města Nejdek
Koryto je prakticky kapacitní po průtok Q100 a bezpečně převede povodňové průtoky. Ve
dvou místech u spádových stupňů dojde k vybřežení průtoku Q100 vždy nad stupněm.
Vybřežení není výrazné a nezasahuje do obytné zástavby.
ř. km 18,4 – 19,2
Horní část města Nejdek
Na začátku úseku je umístěna štěrková přehrážka, která zachycuje splaveniny a chrání koryto
v městské části, je kapacitní. Na konci úseku umístěné spádové stupně nejsou kapacitní a
způsobují vybřežení vždy nad stupněm. Způsobené rozlivy nad stupni zasahují pouze část
území, nejsou podstatné a neohrožují stávající zástavbu. Velikost a objem vybřežených vod
nemá vliv na průběh povodňových průtoků pod a nad dotčeným úsekem a není s nimi
počítáno do aktivní zóny.
ř. km 19,2 – 22,0
Volná trať
Povodňové průtoky zasahují dno údolí v minimálním rozsahu a jejich průběh či úroveň
nevyžaduje žádná opatření.

Nejdecký potok - ř. km 0,000 – 2,8
Odhad průběhu průtoku Q5 - pětiletý (směrem po proudu):
V úseku pod mostem (km 2,930 – 2,800) jsou neškodně zaplaveny příbřežní porosty.
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V km 2,760 – 2,530 voda zaplavuje levobřežní inundaci (louka, boční sádka u č.p. 3, snížená
část zahrady, č.p. 2, výběh). Přes mostek k č.p. 3 (km 2,708) přepadá voda, částečně je
zaplavena pravobřežní cesta. Mostek k č.p. 2 (km 2,596) je zahlcen, v levobřežním objektu
č.p. 2 je voda 0,3 m nad podlahou.
V km 2,450 začíná přepadat voda přes levý břeh do průlehu v areálu sádek ČRS. Most pod
areálem sádek ČRS (km 2,392) je zahlcen, přes cestu na obou březích začíná přepadat voda.
U soutoku s levobřežním přítokem Vlásečnice (km 2,380 – 2,300) je zaplavena levobřežní
inundace (louka).
Most u bývalé hospody (km 2,182) je právě zahlcen. Nad silnicí č. 219 (km 2,150 – 2,080)
přepadá přes levý břeh voda a zaplavuje zahradu. Nad č.p. 192 se voda vrací ze zahrady zpět
do koryta.
Pod silničním mostem (km 2,050 - 2,025, sil. č. 219, Kraslická ul.) přepadá voda přes levý
břeh na louku. Při návratu vody z louky (km 1,965) zpět do koryta je rozšířena břehová nátrž.
V km 2,000 – 1,930 jsou na pravém břehu zaplaveny garáže a přístavby č.p. 744.
U lávky v km 1,896 voda přepadá a proudí přes pravobřežní louku.
V km 1,620 – 1,400 voda proudí přes snížené levobřežní zahrady.
V případě nevyhrazení stavidla rybníku Bernov (km 1,047), přepadá přes levobřežní
ohrázování průtok 7 m3/s a proudí odvodňovacím příkopem. Pod lávkou se voda vrací zpět do
koryta. Spuštěné stavidlo rybníku Bernov má před přelitím hráze kapacitu 6 m3/s, při
vyhrazení stavidla 14 m3/s.
Přes lávku pod nádrží Žába (km 0,449) přepadá voda.
U vstupu do uzavřeného profilu v Nádražní ulici (km 0,404) je hladina 0,6 m pod
železobetonovou mostovkou (0,2 m pod I-profilem). V případě omezení průtočnosti
uzavřeného profilu (střední pilíř, 10m od vtoku) splávím (nábytek, stromy, stavební materiál)
dojde k zaplavení Nádražní ulice v levé inundaci.
Při průtoku Q5 jsou místně zaplaveny snížené inundace (příbřežní porosty, louky, zahrady,
č.p. 2, č.p. 744). V případě nevyhrazení stavidla rybníku Bernov, přepadá voda přes
levobřežní hráz. Místně jsou rozšířeny břehové nátrže.
Odhad průběhu průtoku Q20 - dvacetiletý (směrem po proudu):
Ve vývaru pod VD Lesík začíná voda vybřežovat na pravý břeh.
V úseku pod mostem (km 2,930 – 2,800) voda proudí příbřežními porosty.
V km 2,760 – 2,450 voda proudí po pravobřežní cestě.
V km 2,760 – 2,500 voda proudí levobřežní inundací (louka, boční sádka u č.p. 3, snížená část
zahrady, č.p. 2, výběh). Přes mostek k č.p. 3 (km 2,708) přepadá voda. Mostek k č.p. 2 (km
2,596) je zahlcen, v levobřežním objektu č.p. 2 je voda 0,6 m nad podlahou.
V km 2,760 – 2,450 voda proudí po pravobřežní cestě.
Přes cestu a most pod areálem sádek ČRS (km 2,392) přepadá 7,4 m3/s.
U soutoku s levobřežním přítokem Vlásečnice (km 2,390 – 2,260) voda proudí levobřežní
inundací (louka), nad bývalým mlýnem se voda vrací zpět do koryta.
Mezi bývalou hospodou a silnicí č. 219 (km 2,180 – 2,070) je zaplaveno fotbalové hřiště v
levé inundaci, voda proudí přes zahrady, nad silničním mostem je zaplavena levobřežní garáž
u č.p. 192.
Nad zahlceným silničním mostem (km 2,065) vybřežuje 1,5 m3/s na pravobřežní cestu a voda
pokračuje podél plechové ohrady na silnici č. 219. Pod silničním mostem (sil. č. 219,
Kraslická ul.) přepadá voda přes levý břeh na louku (erozní jevy na levém břehu). Při návratu
vody z louky (km 1,965) zpět do koryta je rozšířena břehová nátrž.
V km 2,000 – 1,930 je na pravém břehu zaplaven objekt č.p. 744.
U lávky v km 1,896 voda proudí přes pravobřežní louku.
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V km 1,620 – 1,321 voda proudí přes boční nádrž u chaty (erozní jevy), snížené levobřežní
zahrady a nad silničním mostem je částečně zaplavena levobřežní zástavba. Silniční klenbový
most v Kraslické ulici je zahlcen.
Nad železničním mostem voda v km 1,250 přepadá do bývalého uzavřeného mlýnského
náhonu v levobřežním svahu koryta.
V případě nevyhrazení stavidla rybníku Bernov, přepadá přes levobřežní ohrázování a kolem
stavidla průtok 12 m3/s (při vyhrazení stavidla přepadá přes levobřežní ohrázování průtok 4
m3/s), zaplavuje hřiště a proudí dále převážně odvodňovacím příkopem. Pod lávkou se voda
postupně vrací zpět do koryta. Spuštěné stavidlo rybníku Bernov má před přelitím hráze
kapacitu 6 m3/s, při vyhrazení stavidla 14 m3/s.
Naproti areálu Witte (0,610 – 0,553) je zaplavena na pravém břehu zahrada a obytný dům č.p.
577, voda dále proudí přes parkoviště a u nádrže Žába se voda vrací do koryta.
Na levém břehu je zaplaven snížený dvůr v areálu Witte Nejdek, voda proudí po komunikaci
podél budovy k Nádražní ulici (km 0,570 – 0,404).
Vstup do uzavřeného profilu (km 0,404) je zahlcen, do Nádražní ulice přepadá 1,6 m3/s
(kapacita vstupu do uzavřeného profilu před zahlcením je 14,3 m3/s). V Nádražní ulici stoupá
voda, je zaplaven suterén domu na rohu Rooseveltovy a Nádražní ulice. Po naplnění prostoru
v levobřežní inundaci vybřežená voda proudí kolem budovy a vrátnice areálu Nejdecké
česárny vlny a.s. a dále proudí převážně po cestě v areálu. V km 0,100 se část vody vrací zpět
do koryta a část proudí podél budovy a spadá do koryta řeky Rolavy.
Pozn.1: V případě omezení průtočnosti uzavřeného profilu (střední pilíř, 10 m od vtoku)
splávím (nábytek, stromy, stavební materiál)) dojde ke zvýšení přepadu vody do Nádražní
ulice v levé inundaci.
Pozn.2: Snížený levobřežní prostor v Nádražní ulici je propojen s uzavřeným profilem
dešťovou kanalizací.
Při průtoku Q20 voda proudí sníženými inundacemi (příbřežní porosty, louky, zahrady, cesty,
silnice č. 219). Pod nádrží Lesík je zaplaven objekt č.p. 2, nad křížením se silnicí č. 219 je
zaplavena levobřežní garáž č.p. 192 a pod mostem č.p. 744. Přes hráz rybníku Bernov
přepadá voda, při nevyhrazení stavidla hrozí poškození levobřežní rybniční hráze. Nad
zahlceným uzavřeným profilem voda přepadá a postupně plní sníženou Nádražní ulici v levé
inundaci (zaplaven suterén domu Witte), po naplnění prostoru proudí voda areálem Nejdecké
česárny vlny a.s..
Odhad průběhu průtoku Q100- stoletý (směrem po proudu):
Pod nádrží Lesík proudí voda v pravé inundaci, do převodu průtoku je zapojen propustek
DN1000 pod cestou.
V úseku pod mostem (km 2,930 – 2,800) voda proudí příbřežními porosty.
V km 2,870 voda vybřežuje přes snížený břeh na pravobřežní louku, proudí po cestě v pravé
inundaci a zpět ke korytu se převážně vrací odvodňovacím příkopem v km 2,760.
V km 2,770 – 2,065 voda proudí po pravobřežní cestě a částečně zaplavuje zástavbu za
cestou.
V km 2,760 – 2,065 voda proudí levobřežní inundací (louky, zahrady, č.p. 2 – hloubka vody
nad podlahou 0,9 m, areál sádek ČRS, cesta od bývalého mlýna, fotbalové hřiště, zahrady,
č.p. 192). Přes všechny mosty proudí voda, dřevěné lávky (km 2,330, 2,274) jsou strženy. V
korytě a při přepadech vody přes příčné cesty vznikají erozní jevy.
Nad přelévaným silničním mostem (km 2,065) proudí voda po pravobřežní cestě. Po
provalení plechové ohrady za cestou se sníží hladina nad mostem a zvýší proudění přes areál
čerpací stanice. Celkem přepadá přes cestu a silnici 14 m3/s.
Pod silničním mostem (sil. č. 219, Kraslická ul.) přepadá voda přes levý břeh na louku (eroze
levého břehu pod silničním mostem – zvýšení průtoku a erozní jevy na levobřežní louce). Při
návratu vody z louky (km 1,965) zpět do koryta je rozšířena břehová nátrž.
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V km 2,000 – 1,930 na pravém břehu voda proudí přes objekt č.p. 744, za silnicí je zaplavena
budova č.p. 250.
V km 1,910 – 1,680 voda proudí přes pravobřežní louku.
V km 1,620 – 1,370 voda proudí přes boční nádrž u chaty (erozní jevy) a levobřežní zahrady.
U přelévané lávky v km 1,570 se voda dostává k č.p. 427 na pravém břehu.
Nad silničním mostem (km 1,370 – 1,321) voda proudí po silnici na pravém břehu a za silnicí
zaplavuje č.p. 922. Přes most a silnici přepadá celkem 10,5 m3/s. Na levém břehu nad mostem
jsou zaplaveny přístavby a budova s kadeřnictvím. Voda z levobřežní Jungmannovy a
Kraslické ulice spadá a zaplavuje sníženou zástavbu za silnicí, po naplnění prostoru za silnicí
přepadá nad železničním mostem voda zpět do koryta. Nad železničním mostem (km 1,280 –
1,250) je zaplavena pravobřežní zahrada.
Na železničním mostem voda v km 1,250 plní bývalý uzavřený mlýnský náhon v levobřežním
svahu koryta. V případě nevyhrazení stavidla rybníku Bernov, přepadá přes ohrázování průtok
25 m3/s (při vyhrazení stavidla průtok 17 m3/s), dochází k erozi rybniční hráze. Na levém
břehu za hřištěm (poloha bývalého mlýna) jsou zaplaveny garáže. Pod přelévanou lávkou (km
1,036) se voda postupně vrací zpět do koryta, část vody pokračuje dál nad cestou v levé
inundaci a neškodně zaplavuje zahrádky (km 0,980 – 0,870).
V km 0,840 – 0,690 voda vybřežuje na pravý břeh do areálu stavebnin, levobřežní areál Witte
je chráněn železobetonovou protipovodňovou zídkou. Naproti areálu Witte (0,610 – 0,553) je
zaplavena na pravém břehu zahrada a obytný dům č.p. 577, voda dále proudí přes parkoviště a
pod nádrží Žába se voda vrací do koryta.
Na levém břehu je zaplaven snížený dvůr v areálu Witte Nejdek, voda proudí podél budovy k
Nádražní ulici (km 0,580 – 0,404). Vstup do uzavřeného profilu (km 0,404) je zahlcen, do
Nádražní ulice přepadá 17 m3/s (kapacita vstupu do uzavřeného profilu před zahlcením je
14,3 m3/s).
V Nádražní ulici stoupá voda, je zaplaven suterén domu Witte na rohu Rooseveltovy a
Nádražní ulice, vrátnice a dvůr areálu Witte Nejdek. Na pravém břehu v Nádražní ulici je
zaplavena restaurace U Žáby a potraviny. Po naplnění prostoru v levobřežní inundaci přepadá
3 m3/s pod parkovištěm skrz oplocení do areálu Nejdecké česárny vlny a.s. a cca 12 m 3/s
proudí kolem budovy a vrátnice areálu Nejdecké česárny vlny a.s., zaplavuje výrobní budovy
a dále vybřežená voda proudí převážně po cestě v areálu do řeky Rolavy.
Pozn.: V případě omezení průtočnosti uzavřeného profilu (střední pilíř, 10 m od vtoku)
splávím (nábytek, stromy, stavební materiál) dojde ke zvýšení přepadu vody do Nádražní
ulice.
Při průtoku Q100 voda proudí sníženými inundacemi (příbřežní porosty, louky, zahrady, cesty,
zástavbou, přes silnici č. 219). Přes hráz rybníku Bernov přepadá voda, hrozí poškození
rybniční hráze. Nad zahlceným uzavřeným profilem v Nádražní ulici voda zaplavuje zástavbu
na obou březích, po naplnění prostoru v levé inundaci voda přepadá a proudí areálem
Nejdecké česárny vlny a.s..
Limnice - ř. km 0,000 – 2,460
Odhad průběhu průtoku Q5 - pětiletý (směrem po proudu):
V horním úseku (km 2,500 – 1,800) voda neškodně místně proudí sníženými inundacemi (les,
louka).
Přes vozovku zahlceného mostu (km 1,625) v Nejdku přepadá cca 1,7 m 3/s (hloubka 0,2 m),
nad č.p. 515 se vrací v zahradě zpět do koryta.
V osadě zahrádkářů (km 1,490 – 1,430) voda neškodně vybřežuje do pravobřežní inundace. U
lávky pod osadou zahrádkářů (km 1,375) přepadá voda (cca 1,5 m3/s) přes stezku k lávce v
levobřežní inundaci a pod lávkou místně zaplavuje příbřežní inundace.
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U rozdělovacího objektu na koupaliště (km 1,332 – 1,316) se oddělí vlevo 2 m3/s do
původního koryta a dále na obtoku koupaliště (km 1,258 – 1,237) přepadá přes snížený levý
břeh 0,5 m3/s a stéká po louce směrem na koupaliště.
Propustek na obtoku u hráze koupaliště (km 1,085) je zahlcen.
Pozn.: V případě pravděpodobné eroze levého břehu obtoku a tím vybřežení veškeré vody z
obtoku směrem na koupaliště, začíná voda přepadat přes boky bezpečnostního přelivu na
hrázi koupaliště.
Pod koupalištěm (km 1,05 – 0,93) voda neškodně proudí sníženými inundacemi.
U dřevěné lávky (km 0,580 – 0,530) vybřežuje 3,5 m3/s na levobřežní louku. Voda se vrací
zpět do koryta v km 0,450 (nátrž břehové hrany).
V dolním úseku voda místně vybřežuje do snížených inundací (příbřežní vegetace, příbřežní
část osady zahrádkářů).
Při průtoku Q5 voda neškodně proudí sníženými příbřežními inundacemi. V dolním úseku
začíná voda vybřežovat do pravobřežní osady zahrádkářů.
Odhad průběhu průtoku Q20 - dvacetiletý (směrem po proudu):
V horním úseku (km 2,500 – 1,625) voda proudí sníženými inundacemi (les, louka, zahrady).
Přes vozovku zahlceného mostu (km 1,625) v Nejdku přepadá cca 6,5 m3/s (výška přepadu
až 0,45 m), podél č.p. 515 se vrací v zahradě zpět do koryta.
Voda začíná místně vybřežovat do zástavby v osadě zahrádkářů na levém břehu (km 1,560 –
1,420). V km 1,500 – 1,430 voda zaplavuje pravobřežní inundaci (zahrada, záhony,
komposty).
U rozdělovacího objektu na koupaliště (km 1,340 – 1,300) se oddělí vlevo 5 m3/s do
původního koryta a dále na obtoku koupaliště (km 1,260 – 1,236) přepadá přes snížený levý
břeh cca 1,8 m3/s a stéká po louce směrem na koupaliště.
Propustek na obtoku u hráze koupaliště (km 1,085) je zahlcen vodou z obtoku a přepadem od
bezpečnostního přelivu na hrázi koupaliště. Voda přepadá přes stezku a postupně se vrací zpět
do koryta.
Pozn.: Voda přepadá přes hráz koupaliště (při erozi levého břehu obtoku výška přepadu přes
hráz koupaliště až 0,25 m).
Přes lávku nad tenisovými kurty přepadá 1,5 m3/s (výška přepadu až 0,25 m).
U dřevěné lávky (km 0,541) vybřežuje 10 m3/s postupně na levobřežní louku. Voda se vrací
zpět do koryta v km 0,450 (nátrž břehové hrany). V km 0,420 – 0,126 voda zaplavuje
příbřežní inundace. Pohyb vody je omezen oplocením a zástavbou v osadě zahrádkářů
(hloubka vody místně až 0,4 m).
Přes vozovku zahlceného mostku (km 1,126) pod osadou zahrádkářů přepadá cca 4,7 m 3/s
(výška přepadu až 0,45 m).
Pod přečerpávací stanicí u soutoku s Rolavou, proudí voda neškodně sníženou levobřežní
inundací.
Při průtoku Q20 voda proudí inundacemi (eroze), dochází k břehovým nátržím. Voda přepadá
přes mostovky nekapacitních mostů, lávek a zaplavuje částečně příbřežní osady zahrádkářů.
Odhad průběhu průtoku Q100- stoletý (směrem po proudu):
V horním úseku (km 2,500 – 1,625) voda proudí (eroze) sníženými inundacemi (les, louka,
zahrady).
Přes vozovku zahlceného mostu (km 1,625) v Nejdku přepadá cca 14,5 m3/s (výška přepadu
až 0,65 m). U č.p. 1286 na levém břehu je zaplavena přepadem vody snížená garáž, do
č.p.515 se dostává vybřežená voda přepadem ze silnice. Voda proudí místně příbřežní
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zástavbou v osadě zahrádkářů na levém břehu (km 1,560 – 1,420). V km 1,510 – 1,430 voda
proudí pravobřežní inundací (zahrada, záhony, komposty).
U rozdělovacího objektu na koupaliště (km 1,340 – 1,300) se oddělí vlevo cca 12 m3/s do
původního koryta a dále na obtoku koupaliště (km 1,260 – 1,236) přepadá přes snížený levý
břeh cca 3 m3/s a stéká po louce směrem na koupaliště.
Propustek na obtoku u hráze koupaliště (km 1,085) je zahlcen vodou z obtoku a přepadem od
bezpečnostního přelivu na hrázi koupaliště. Voda přepadá přes stezku a postupně se vrací zpět
do koryta.
Pozn.: Voda přepadá přes hráz koupaliště (při erozi levého břehu obtoku výška přepadu přes
hráz koupaliště až 0,40 m).
Přes lávku nad tenisovými kurty (km 1,002) přepadá 9 m3/s (výška přepadu až 0,6 m).
U dřevěné lávky (km 0,541) vybřežuje 19 m3/s postupně na levobřežní louku. Voda se vrací
zpět do koryta v km 0,450 (nátrž břehové hrany).
Malá část vody přepadá na pravém břehu pod lávkou (km 0,530) a přes pravobřežní
ohrázování u stupně pro odběr vody v km 0,493. Dojde pravděpodobně k provalení nesourodé
hrázky (kameny, kompost, atd.) a ke zvýšení přepadu do pravobřežní zastavěné inundace.
Pozn.: Vybřežená voda se vzhledem ke skládce kompostu (u čerpací stanice pro závlahy, km
0,430) nemůže vrátit zpět do koryta a proto pokračuje dále v zastavěné pravobřežní inundaci.
V km 0,530 – 0,126 voda proudí příbřežními zastavěnými inundacemi. Pohyb vody v
inundacích bude „usměrňován“ destrukcemi oplocení a zástavby v osadě zahrádkářů (hloubka
vody místně až 0,8 m).
Přes vozovku zahlceného mostku (km 1,126) pod osadou zahrádkářů přepadá cca 15,5 m3/s
(výška přepadu až 0,8 m).
Pod přečerpávací stanicí u soutoku s Rolavou, proudí voda sníženou levobřežní inundací.
Při průtoku Q100 voda proudí inundacemi (eroze), dochází k rozsáhlým břehovým nátržím a
poškození zástavby a oplocení v příbřežních osadách zahrádkářů. Voda přepadá přes
mostovky nekapacitních mostů a lávek (destrukce objektů).
B.3.3 PŘIROZENÁ POVODEŇ
Povodeň způsobená přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů,
kdy dojde k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových
vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody;
přirozenou povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitému území nemůže
dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází
k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.
Zvažuje se možnost průběhu povodně vzhledem k údajům Českého hydrometeorologického
ústavu a skutečným historickým povodním, účinnost předpovědi a předpokládaný rozsah
ohrožení.
Mohou nastat tyto typy povodní:
- letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti
- letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity
- zimní povodně způsobené táním sněhu
- zimní povodně způsobené ledovými jevy i při relativně menších průtocích
V důsledku extrémních dešťových srážek (přirozená povodeň) může dojít v korytě řeky ke
zvýšeným průtokům a při překročení kapacity koryta i k zaplavení přilehlých pozemků na
obou březích. Město Nejdek budou ohrožovat povodňové průtoky řeky Rolavy, Nejdeckého
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potoka a Limnice způsobované především z regionálních dešťů s menší intenzitou, ale delší
dobou trvání, které zasahují velká území. Povodňové vlny se vyvíjejí relativně pomalu a jejich
průběh lze poměrně dobře a s dostatečným předstihem předpovídat. Z hlediska ochrany před
povodněmi je tento druh hodnocen jako povodeň, při které lze poměrně dobře provádět
operativní opatření ke snížení škod.
B.3.4 PŘIROZENÁ POVODEŇ OVLIVNĚNÁ MIMOŘÁDNÝMI PŘÍČINAMI
Zvažuje se možnost mimořádných příčin, které mají za následek vznik povodní (výskyt
sesuvů, ledových jevů, plovoucích předmětů) a určí se kritická místa pro jejich vznik.
Při povodni by mohly nastat tyto problémy:
•
•
•

záchyt spláví na mostních a dalších objektech, zejména na Nejdeckém potoce, Limnici a
Oldřichovském potoce.
proudění po komunikacích v místech bezejmenných přítoků Rolavy a v místech
dešťových kanalizací.
ledové jevy

Zejména stržené dřevo, ploty a lávky mohou způsobit nápěch na dolních partiích ve městě.
Občané, v jejichž vlastnictví jsou tyto věci, musí při hrozbě povodně zajistit jejich odstranění.
Ucpáním mostních profilů by došlo k vzdutí vody nad mostem a k výraznému zvětšení
rozlivu do obytné zástavby. Dále lze předpokládat, že by došlo i k poškození mostků a
zejména stržení a odplavení lávek.
Kanalizační síť města
Zvláštním, ale velmi důležitým prvkem v hydraulickém systému na území města, ve vztahu
k povodňovému ohrožení intravilánu je městská kanalizační síť. Při přívalových povodních,
které mají původ ve srážkové činnosti na území města, dešťová kanalizace jednotlivých
objektů může kapacitně selhávat a nestačí odvodnit svrchu zaplavená území. Může docházet
k zahlcení a vzdutí do objektů. Ochranu objektů proti tomuto jevu řeší individuálně každý
vlastník nemovitosti na své náklady.
Ledové jevy
Dle podkladů správce toku podniku Povodí Ohře, s.p. a dle dostupných historických
informací zástupců města je tok Rolavy náchylný k tvorbě ledových jevů. Spád a opevnění
koryta rozhodně možnost ledových jevů nevylučují, zejména v případě bezsněhové zimy
s extrémními mrazy. Tomuto jevu je v zimním a předjarním období třeba věnovat zvýšenou
pozornost.
B.3.5 ZVLÁŠTNÍ POVODEŇ
Zvláštní povodeň je způsobena umělými vlivy, tj. situacemi, jež mohou nastat při stavbě nebo
provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:
•
•
•

narušení tělesa vzdouvacího vodního díla
poruše hradících konstrukcí a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl
nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla

Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodohospodářských děl jsou povinni zajišťovat na těchto
vodních dílech odborný technicko-bezpečnostní dohled, jehož účelem je průběžné zjišťování
technického stavu díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti, možných příčin poruch a
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navrhování opatření k nápravě. Pro účely technicko-bezpečnostního dohledu jsou
vodohospodářská vodní díla zařazena do I. až IV. kategorie podle rizika ohrožení lidských
životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve
veřejném zájmu. U vodních děl zařazených do I. až III. kategorie je povinen jejich vlastník,
popřípadě stavebník zajistit technicko-bezpečnostní dohled prostřednictvím pověřené osoby a
účastnit se jeho provádění v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva zemědělství. U
vodních děl III. kategorie může technicko-bezpečnostní dohled provádět vlastník nebo
stavebník sám, pokud je pověřenou osobou. U vodních děl IV. kategorie může technickobezpečnostní dohled provádět vlastník, případně stavebník sám.
Z hlediska možnosti vzniku a průběhu zvláštních povodní jsou pro město Nejdek riziková tato
vodní díla:
•
•

štěrková přehrážka – Rolava – ř. km 18,6
VD Lesík – Nejdecký potok – ř.km 2,94
- plocha povodí
9,25 km2
- stálý objem
29 990 m3
- užitkový objem
232 000 m3
- retenční objem
272 000 m3
- objem nádrže po přepad
301 990 m3
- neovladatelná retenční objem 75 570 m3
- maximální objem
381 560 m3

B.4 HLÁSNÉ PROFILY
Základem pro výkon předpovědní a hlásné služby je soubor hlásných stanic. Hlásný profil je
místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily na tocích jsou
dle významu a provozovatele rozděleny do tří kategorií A, B, C.
Pro město Nejdek mají zásadní význam profily Podniku Povodí Ohře, s.p. a ČHMÚ na
Rolavě.
Podle těchto stanic s přihlédnutím k aktuálnímu naměřenému množství spadlých srážek jsou
vyhlašovány jednotlivé stupně povodňové aktivity.
Přehled hlásných profilů:
Identifikátor

Název

Kategorie

Vodní tok – ř. km

Nejdek – Vlnap

B

Rolava – ř. km 16,3

223A

Nejdek – Vlnap most

B

Rolava – ř. km 16,26

KK-02

Nejdek – Vlnap most u ČOV

C

Rolava – ř. km 16,26

Vysoká Pec – Pila č.p.523

C

Rolava – ř. km 20,5

224

C0531-07

kategorie A
základní hlásné profily, které zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo s.p.
Povodí
kategorie B
doplňkové hlásné profily, zřizované krajskými úřady, většinu provozuje po dohodě ČHMÚ
nebo s.p. Povodí, ostatní provozují místně příslušné obce
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kategorie C
pomocné hlásné profily, provozované účelově obcemi nebo vlastníky ohrožených nemovitostí.
Profily kategorie C mají lokální význam pro město a jsou součástí lokálního výstražného
systému
Správnost signalizovaných hodnot z automatických hlásných profilů je ale nutno prověřovat i
odečtem z měrné latě, nebo kontrolou dosažení barevných značek. Pokud by došlo v průběhu
povodně k zjištění významných rozdílů mezi hodnotami odečtenými a signalizovanými, je
povinností PK ORP uvědomit o této skutečnosti všechny orgány zapojené do systému
automatického varování.
Aktuální stavy – hlásné profily
(http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_oplist.php?srt=HLG&kat=ACTH&fkraj=7823)
B.5 SRÁŽKOMĚRY
Intenzitu srážek je možno sledovat na srážkoměrech ČHMÚ, Povodí Ohře, s.p. Aktuální
údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ, zejména radarový odhad srážek
kombinovaný s pozemními měřeními. Zásadní význam má srážkoměr v Šindelové.
V Karlovarském kraji je síť srážkoměrů postupně doplňována automatickými stanicemi, které
provozují obce a města. Pokud u těchto automatických stanic sonda snímače detekuje zvýšený
spad srážek, zašle zařízení automaticky na předem předvolená čísla SMS zprávy s navoleným
textem.
Přehled srážkoměrů v Karlovarském kraji:
Stanice

Obec

ORP

Bečov n. T.

Bečov nad Teplou

Karlovy Vary

Horní Slavkov

Horní Slavkov

Sokolov

Karlovy Vary

Karlovy Vary

Karlovy Vary

KS Bečov

Bečov nad Teplou

Karlovy Vary

KS Dlouhá Lomnice

Bochov

Karlovy Vary

Nejdek

Nejdek

Karlovy Vary

VD Březová

Stanovice

Karlovy Vary

VD Stanovice

Kolová

Karlovy Vary

Aktuální stavy – srážkový radar
(http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php)
Aktuální stavy – hodinové úhrny srážek ze stanic
(http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php?tday_offset=0&day_offset=0&fkraj=7823&fp
ob=&fucpov=)

B.6 STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY
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Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem
povodňové situace, která se vyjadřuje těmito třemi stupni povodňové aktivity:
1. SPA – stav bdělosti
2. SPA – stav pohotovosti
3. SPA – stav ohrožení
Informace o překročení či podkročení stupňů povodňové aktivity neznamenají automaticky
jejich vyhlášení nebo odvolání. Provozovatel stanice informuje v případě reálné možnosti
překročení nebo opuštění limitů 2. a 3. SPA, v rámci své měřící sítě, příslušný povodňový
orgán s informací o dalším pravděpodobném vývoji situace. Rozhodnutí o vyhlášení či
odvolání SPA je potom jen v kompetenci územně povodňového orgánu města Karlovy Vary.
V některých případech se pak stává, že právě s přihlédnutím k předpokládanému vývoji
hydrologické situace, nedojde ani při překročení limitů SPA k jejich vyhlášení, eventuálně při
poklesu pod limity SPA k jejich odvolání.
1. SPA – stav bdělosti
První stupeň povodňové aktivity - bdělost nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká,
pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto
označená předpovědní povodňovou službou ČHMÚ.
Za nebezpečí povodně se považuje:
•
•
•
•
•
•
•

upozornění nebo výstraha předpovědní služby
náhlé tání sněhové pokrývky
srážky větší intenzity
velké narůstání nebo hromadění ledu v toku
dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových
plánech
dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního
díla
provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo
neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové
aktivity na vybraném vodočtu

Při tomto stupni je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby.
2. SPA – stav pohotovosti
Druhý stupeň povodňové aktivity - pohotovost vyhlašuje příslušný povodňový orgán v
případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň na základě údajů hlídkové služby a zpráv
předpovědní a hlásné služby.
Za povodeň se považuje:
•
•
•
•

dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových
plánech
přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta
nebo se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již
rozlévá a může způsobit škody
přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem
vytvoření ledových bariér
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pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení
sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technicko-bezpečnostního dohledu
mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají
umělou povodňovou vlnu, při které může být dosažen stav odpovídající druhému stupni
povodňové aktivity na vybraném hlásném profilu

Při tomto stupni se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi,
uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí
opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.
3. SPA – stav ohrožení
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.
Vyhlašuje při:
•
•
•
•
•

dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, stanoveného v povodňových
plánech,
bezprostředním nebezpečí ohrožení majetku a životů v záplavovém území,
ohrožení životů a majetku v záplavovém území,
vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technicko-bezpečnostního
dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí
havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny,
mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou
povodňovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové
aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.
B.7 VYHLÁŠENÍ SPA PODLE DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK
Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků,
kde nejsou zřízeny hlásné profily anebo je postupová doba velmi krátká. Jde zejména o
povodí malých toků jako je Nejdecký potok, Oldřichovský potok, Limnice a Rudný potok
s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou
odezvou je několik desítek minut (lokality byly vymezeny jako rizikové pro extrémní
přívalové srážky).
V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající SPA
podle množství spadlých srážek a povodí. Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je
možný pouze pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do sněhu nebo na
zamrzlou půdu tyto limity neplatí).
Směrodatné limity pro SPA jsou vázány na denní nebo kratší úhrny naměřených srážek ve
srážkoměrných stanicích v zasaženém území.

Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek dle různé doby trvání [mm]
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Nenasycené povodí

Nasycené povodí

10 dní před srážkou nepršelo

Poslední 3 dny před srážkou spadlo
alespoň 10-15 mm/den nebo
za 10 dní 50 mm

1. SPA
bdělost

20 mm / 1 hodina
50 mm / 12 hodin
70 mm / 24 hodin

15 mm / 1 hodina
30 mm / 12 hodin
50 mm / 24 hodin

2. SPA
pohotovost

30 mm / 1 hodina
70 mm / 12 hodin
80 mm / 24 hodin

25 mm / 1 hodina
50 mm / 12 hodin
60 mm / 24 hodin

3. SPA
ohrožení

50 mm / 1 hodina
80 mm / 12 hodin

30 mm / 1 hodina
60 mm / 12 hodin

B.8 PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA
Předpovědní služba informuje povodňové orgány, případně další účastníky ochrany před
povodněmi, o možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o
očekávaných vodních stavech nebo průtocích ve vybraných profilech. Předpovědní službu
zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), ve spolupráci s Povodím Ohře, s.p., jak
v rozhlasových, tak televizních relacích.
Předpovědní služba pro Nejdek je organizována následovně:
•
•
•
•

přijetí zprávy od ČHMÚ nebo Povodí Ohře, s.p. cestou HZS Karlovarského kraje na
ORP, ORP dále předává městu a dalším obcím
zpráva o nebezpečí povodně může přijít i cestou „hromadných sdělovacích prostředků“
zpráva o nebezpečí povodně může přijít zejména v případě lokálních vydatných dešťů
nebo tajícího sněhu od povodňových komisí obcí výše na tocích
zpráva o nebezpečí povodně může přijít i od obyvatel, kteří jsou v okolí vodních toků
nebo vodních děl

Předpovědní povodňová služba ČHMÚ zahrnuje i výstražnou službu, která je začleněna do
tzv. Systému integrované výstražné služby (SIVS). Ta je koncipována jednotně pro všechny
druhy nebezpečných meteorologických a hydrologických jevů, tedy nejen pro povodně, ale
také extrémní teploty, vítr, sněhové jevy a námraza, bouřky a dešťové srážky. Informace o
vodních stavech, průtocích a tendencích ve vybraných povodňových hlásných profilech lze
získat na internetových stránkách podniku povodí nebo stránkách ČHMÚ.
•

ČHMÚ:
(http://www.chmi.cz)

•

výstrahy:
(http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html)

•

kombinovaná srážková informace (radar-srážkoměry):
(http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php)

•

povodňová služba:
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(http://hydro.chmi.cz/hpps)
•

indikátor přívalových povodní:
(http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg)

•

předpověď modelu Aladin:
(http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html)

•

předpověď počasí:
(https://www.meteopress.cz)

•

aktuální meteorologická data:
(https://www.ventusky.com/?p=49.67;15.52;6&l=rain-3h)

•

lokální předpověď větru a počasí:
(https://www.windy.com/?rain,50.2283684523,12.8660936869,p:off)

•

portál In-počasí:
(http://www.in-pocasi.cz)

•

předpověď počasí:
(http://pocasi.seznam.cz)

Srážkové radary okolních států:
•

evropské srážkové radary:
(http://www.radareu.cz)

•

polské srážkové radary:
(http://pogodynka.pl/polska/radary)

•

slovenské srážkové radary:
(http://www.shmu.sk/sk/?page=65)

•

rakouské srážkové radary:
(http://www.austrocontrol.at/wetter/wetter_fuer_alle/wetterradar)

•

německé srážkové radary:
(http://www.wetteronline.de/regenradar)

•

pro sumarizace údajů stavů, průtoků a srážek z jednotlivých povodí vytvořilo
Ministerstvo zemědělství ČR stránky:
(http://www.voda.gov.cz/portal/cz)

•

aktuální stavy hlásných profilů rozhodných pro správní území
(http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_554961/index.html?p__hp_stavy.htm)

•

aktuální stavy srážkoměrů
(http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_554961/index.html?c_evakuace_mista.htm)

B.9 HLÁSNÁ POVODŇOVÁ SLUŽBA
Město Nejdek jako příslušný povodňový orgán informuje své občany o povodňové
situaci elektronickým sirénami (mluveným slovem), zveřejněním na úřední desce a
portálu města. Lokálně probíhá vyrozumívání Městskou policií – amplionem na vozidle,
osobně, telefonicky.
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Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily
po příslušném vyhlášení 2. nebo 3.SPA hlásí město Nejdek obcím níže na toku a na úřad
obce s rozšířenou působností Karlovy Vary, který dále dle dohody informuje KOPIS HZS
Karlovarského kraje a vodohospodářský dispečink Povodí Ohře, s.p.
Při vyhlášení 2. a 3. SPA bude na pracovišti Městské policie zajištěna stálá povodňová a
hlásná služba, která přijímá, předává a zapisuje informace o stavu povodně. Službu zajišťují
členové povodňové komise a strážníci městské policie.
Dosažení 1. SPA a vyhlášení 2. a 3. SPA se vyhlašuje mluveným slovem v sirénách, v případě
mimořádné nebo hrozby přívalové povodně lze použít signál všeobecné výstrahy. Kriticky
ohroženým objektům se předávají informace v noci i ve dne telefonicky nebo osobně hlídkou
městské policie. V ohrožených lokalitách probíhá vyhlášení i amplionem vozidla MP. O
jakémkoliv informování se vytvoří v povodňové knize zápis. Předání informace především v
noci provádí dva členové povodňové komise.
V případě, že je z důvodu povodní vyhlášen krizový stav podle zákona č. 240/2000 Sb. (tj.
stav nebezpečí nebo nouzový stav), funguje hlásná povodňová služba jako při vyhlášení 3.
stupně povodňové aktivity. Přenos informací je směrován i na příslušné orgány krizového
řízení.
B.10 OPATŘENÍ K OCHRANĚ PŘED POVODNĚMI
Jedná se o preventivní opatření, prováděná v době povodňového klidu a operativní opatření,
prováděná v době povodně. Soubor všech opatření k ochraně před povodněmi řídí a
koordinuje povodňový orgán města.
K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své
pozemky, případně 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.
B.10.1 PŘÍPRAVNÁ OPATŘENÍ
V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu
a speciálních předpisů.
Mezi přípravná opatření patří:
•
•
•
•
•
•

•
•

zpracování a aktualizace povodňového plánu města
pomoc občanům se zpracováním povodňového plánu vlastníka nemovitosti
provádění povodňových prohlídek včetně uložení nápravných opatření
smluvní zajištění prostředků pro zabezpečovací a obnovovací práce
smluvní zajištění statika, dendrologa, hygienika, veterináře pro posouzení území a
objektů o povodni
kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před
povodněmi – kontrola skladů, doplnění zásob pro zabezpečovací a záchranné práce,
zejména písek, pytle, nářadí, deky, holínky, ponožky. Je nutné uvažovat i s vybavením
pro dobrovolníky při obnovovacích pracích
zřízení a provoz hlásných profilů C – stanovení stupňů povodňové aktivity pro profily a
jejich průběžné ověřování a případní ladění, stanovení stupňů povodňové aktivity podle
konkrétních zkušeností z dešťových srážek
nastavení systému vyrozumívání občanů – elektronické sirény, rozhlas, megafon, mobilní
spojení, hromadné SMS
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metodická práce – průběžné informování občanů o novinkách s úseku povodňové
ochrany (stanovení nového záplavového území, existence důležitých dokumentů
povodňové ochrany apod.)
informování občanů o upozorněních a výstrahách ČHMÚ a hrozbách povodně
dokumentační práce v obci a záplavových územích v době klidu
dokumentace lokalit svahových sesuvů, sanace sesuvů a stabilizace svahů

B.10.2 OPATŘENÍ ZA POVODNĚ
Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a
za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků.
Jsou to zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vedení hlásné povodňové služby – vyrozumívání, varování, průběžná komunikace atd
zřízení hlídkové služby
odstraňování překážek ve vodním toku a v blízkosti profilu objektů (zejména propustky,
lávky na přítocích významných vodních toků)
rozrušování ledových námraz u mostních objektů a propustků
sanace sesuvů a nátrží ve vodních tocích, opatření zajišťující stabilizaci břehů a území
před sesuvy – spolupráce se správci toků
instalace protipovodňových zábran u ohrožených nemovitostí
opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací
zabezpečení a ukotvení odplavitelného materiálu u nemovitostí a v potenciálním rozlivu
odstranění menších lávek přístupných technice
opatření k omezení znečištění vody při možném sekundárním ohrožení (agrochemikálie u
soukromých zemědělců, chemikálie u fyzických osob)

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

B.10.3 OPATŘENÍ PO POVODNI
Tato opatření se provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po
povodni.
Jedná se o:
•
•

obnova narušených funkcí v území
dokumentační práce a vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových
škod
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vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně
vyhodnocení účinnosti přijatých opatření
pomoc občanům s obnovou území a nemovitostí, zajištění základních služeb a dodávek
návrhy na úpravu povodňových opatření

B.10.4 POVODŇOVÉ PROHLÍDKY
Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavovém
území, nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně, nebo její škodlivé následky.
Sledují se zejména splaveniny a další překážky snižující kapacitu koryta, odplavitelný
materiál skladovaný v potenciálním záplavovém území, zejména pak v aktivní zóně
(potenciální proudnici toku) a další skutečnosti ovlivňující povodeň.
Povodňové prohlídky organizuje a provádí povodňový orgán města Nejdek nejméně 1x ročně
většinou před jarním táním (únor - březen), za účasti správců vodních toků - Povodí Ohře,
s.p., Lesy ČR, s.p. a další. Odpovědnou osobou za svolání povodňové prohlídky je tajemník
povodňové komise města.
Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (např. fotografie,
videozáznam). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k
odstranění případných rizik při povodni, kterými mohou být např. skládky, špatně zajištěné
plovoucí objekty, nežádoucí křoviny a dřeviny apod. Dále se na základě prohlídek přijímají
další opatření, které vedou ke zvýšení kapacity profilů apod.
Povodňové orgány města mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků,
staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit
zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve
stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost vodoprávní úřad rozhodnutím.
Při povodňových prohlídkách je zapotřebí si všímat stavu a kapacity koryt vodotečí,
ochranných hrází, hrázových objektů, mostů, propustků, nežádoucích porostů a stromů v
korytech ap.
Je zapotřebí vytěsňovat z prostoru kolem vodních toků veškerou činnost, která by mohla
zhoršit průběh případné povodně, např. skládek stavebních materiálů, zemědělských a lesních
produktů (slámy, sena, dřeva), nevhodné vysazování porostů atd. a ukládat organizacím a
občanům opatření k nápravě, viz § 67, odst. 2 zákona o vodách.
Mimořádné povodňové prohlídky se provádí v měsíci únoru a březnu v případě, že je větší
množství sněhových srážek a jsou nižší teploty, než je běžný roční průměr. Účelem je
zabezpečení dobrého odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se rovněž vodní hladina na všech
tocích a rybnících a posuzuje možnost vzniku ledových bariér na technických objektech
nádrží
Dalším případem provedení mimořádné povodňové prohlídky je vyhlášení 2. SPA, kdy na
území obce před tím nebyla provedena řádná povodňová prohlídka. Prohlídky konají
povodňové orgány obce a organizace za spolupráce se správci toků, vlastníky nemovitostí,
resp. vodních děl.
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ORGANIZAČNÍ ČÁST
C.1 POVODŇOVÉ KOMISE
Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti
odpovídají za organizaci povodňové ochrany, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních
účastníků ochrany před povodněmi. Postavení a činnost povodňových orgánů jsou
specifikována ve dvou časových úrovních.
Mimo povodeň jsou povodňovými orgány:
•

Městský úřad města Nejdek
(http://www.nejdek.cz)

•

Krajský úřad - Karlovarský kraj
(http://www.kr-karlovarsky.cz)

•

Ministerstvo životního prostředí
(https://www.mzp.cz)

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:
•

Povodňová komise města Nejdek
(http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk_list.php?seq=36958)

•

Krajská povodňová komise Karlovarského kraje
(https://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk_list.php?seq=40176)

•

Ústřední povodňová komise
(https://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk_list.php?seq=32947)

Ostatními účastníky povodňové ochrany ve správním obvodu ORP, kteří se podílejí na
ochraně před povodněmi v daném území, jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•

Správce povodí - Povodí Ohře, s.p.
Správce vodního toku – Povodí Ohře, s.p., Lesy ČR, s.p., atd.
Správci vodních děl
Správci vodovodů a kanalizací
Provozovatelé distribuční sítě elektřiny a plynu
Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh
povodně
další - státní orgány (KHS, KVS), správci komunikací (silničních, železničních), atd.
a další subjekty, které mohou pomoci například dopravními prostředky, těžkou
mechanizací, zásobováním vodou a potravinami atd. Zapojení ostatních účastníků
ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místních podmínek.
Při povodni postupují podle vlastních povodňových plánů a podle pokynů povodňových
orgánů
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C.2 ČINNOST A JEDNÁNÍ POVODŇOVÉ KOMISE
Povodňová komise (PK) pro správní obvod obce s rozšířenou působností řídí, koordinuje a
kontroluje ochranu před povodněmi na území správního obvodu obce s rozšířenou působností
Nejdek - ve smyslu povinností podle ustanovení § 79 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a podle Povodňového
plánu pro správní obvod obce s rozšířenou působností Nejdek.
Řídí a koordinuje opatření, prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby
vyžaduje od jiných orgánů, právnických a fyzických osob, osobní a věcnou pomoc – to vše pokud povodeň zasáhla územní obvody více obcí ve správním obvodu a pokud PK stačí
vlastními silami a prostředky činit potřebná opatření a pokud řízení ochrany před povodněmi
nepřevzala Povodňová komise Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, resp.
pokud nebyl na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Karlovy Vary vyhlášen
stav nebezpečí nebo nouzový stav podle krizového zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy PK podle dikce krizového
zákona přestává pracovat samostatně a stává se součástí krizového štábu pro správní obvod
obce s rozšířenou působností Nejdek.
Komise se schází k projednání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo
období povodní ohrožujících její správní území, k projednání organizačních a jiných
závažných otázek souvisejících se zabezpečováním ochrany před povodněmi. Komisi svolává
a jednání řídí její předseda z vlastního podnětu, z podnětu některého z členů povodňové
komise, na žádost povodňové komise ORP a kraje.
Sídlem komise je Městský úřad Nejdek. Jednání se však může dle konkrétních okolností
svolat i na záložní pracoviště.
Jednání komise se svolává alespoň 1x ročně, a to nejpozději do 30.11. běžného roku. Na
těchto (mimopovodňových) jednáních se prověřují přípravná opatření, zejména:
•
•
•
•

stav povodňového plánu správního obvodu povodňové komise
organizační a technická připravenost, včetně spojení
podněty k realizaci potřebných opatření v zájmu ochrany před povodněmi
vyhodnocení činnosti v uplynulém období

V období povodně zahajuje komise činnost při dosažení 2. SPA
•
•
•
•
•
•

přebírá informace od hlásného systému a předpovědní služby
vyhlašuje a odvolává 2. a 3. SPA
posuzuje účinnost přijatých opatření
koordinuje zabezpečovací a záchranné práce
vyžaduje další pomoc orgánů, právnických a fyzických osob
dokumentuje a dokladuje průběh povodně

Členové komise jsou při dosažení 2. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost. Hrozí-li
nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření.
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C.2.1 POVINNOSTI ČLENŮ POVODŇOVÉ KOMISE
Předseda Povodňové komise - primátor města
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozhoduje o svolání PK
řídí činnost PK
na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření,
vyhlašuje jednotlivé stupně povodňové aktivity
rozhoduje o nasazení sil a prostředků v podřízenosti MM
rozhoduje o vyžádání pomoci
cestou příslušných odborů MM činnost magistrátu v době povodně
organizuje zásobování evakuovaného obyvatelstva
řídí nácvik činnosti a provádí prověrky připravenosti PK
schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky

V případě nepřítomnosti předsedy zastupují místopředsedové PK.
Místopředseda Povodňové komise
Místopředsedové mají stejné povinnosti a pravomoci v nepřítomnosti předsedy komise jako
předseda komise, pokud předseda komise neurčí jinak.
Tajemník komise:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zodpovídá za zpracování a aktualizaci Povodňového plánu města Nejdek
navrhuje opatření při likvidaci nebezpečných odpadů a látek v záplavových oblastech,
které by mohly být povodní odplaveny (ropné produkty, chemické látky ap.),
spolupracuje s Krajskou hygienickou správou, Krajskou veterinární správou, a Povodí
Ohře, s.p.,
organizuje odchyt ohrožených zvířat a jejich převoz do útulku
organizuje likvidaci uhynulých zvířat
zabezpečuje provedení evidenčních a dokumentačních prací při a po povodni
vede evidenci škod při povodni v působnosti odboru
zabezpečuje zapracování povodňových dat do Geografického informačního systému (dále
jen GIS) území města Nejdek
komunikuje s vedoucím odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu
plní další úkoly uložené předsedou PK

V případě nepřítomnosti tajemníka zastupuje zástupce vedoucího odboru ŽP.
Zapisovatelka
•
•
•
•
•

aktivuje pracoviště PK
udržuje spojení se členy PK a ostatními spolupracujícími orgány
zaznamenává veškeré informace a činnost do Povodňové knihy
vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů komise a vozidlech vyčleněných pro PK
přepisuje informace na PC, připravuje podklady pro hlášení

Vedoucí Odboru technického
•

v době mimo povodňovou aktivitu zpracovává návrh smluvního zajištění zemních strojů
(rypadla, nakladače, hutnící prostředky), autojeřábů, dopravní techniky (sklápěčky,
valníky ap.), mobilní elektrocentrály, automobilní cisterny na vodu ap.
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v době mimo povodňovou aktivitu zpracovává návrh smluvního zajištění zemních
odborných subjektů pro obnovovací práce – dendrolog, statik, hydrogeolog, hygienik atd
vede přehled o počtech sil a způsobu použití smluvně zajištěné techniky a prostředků k
provedení protipovodňových opatření
zpracovává návrh použití provizorních hradících prostředků (pytle s pískem, vybraná
depa zeminy, řezivo ap.)
řídí nasazení sil a prostředků
zpracovává přehled o průjezdnosti a nosnosti mostních objektů na místních komunikacích
na území města
provádí preventivní kontrolní činnost sil a prostředků pro použití při povodních, o
kontrole provede zápis do Povodňové knihy
plní další úkoly uložené předsedou PK

V případě nepřítomnosti člena zastupuje zástupce vedoucího odboru technického.
Vedoucí Odboru investic a správy majetku města
•
•
•
•
•
•
•
•

vede přehled o počtech a řídí nasazení techniky a prostředků odboru k provedení
protipovodňových opatření
řídí nasazení sil a prostředků odboru
vede přehled o přívodech a rozvodech elektro, plyno a telekomunikační sítě ve
spravovaných objektech Správy majetku
provádí informování ostatních majitelů a správců elektro, plyno a telekomunikační sítě na
území města
vede centrální evidenci škod na majetku města při povodni
zajišťuje stálý přehled o momentálně volných městských bytech
plní další úkoly uložené předsedou PK
provádí preventivní kontrolní činnost jemu podřízených sil a prostředků, o kontrole
provede zápis do Povodňové knihy

V případě nepřítomnosti člena zastupuje zástupce vedoucího OISM.
Vedoucí Odboru sociálních věcí a školství
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zpracovává přehled o místech lékařské pomoci postiženým osobám
spolupracuje s Krajským zdravotním radou, Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou
veterinární správou
zabezpečuje spolupráci s ČČK a ostatními humanitárními organizacemi
spolupracuje s vedoucím odboru školství a kultury v otázkách zabezpečení zdravotnické
péče evakuovaných obyvatel
zpracovává plán přidělení humanitární pomoci
vede přehled o evakuovaných osobách (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,
místo nynějšího pobytu)
vede přehled o postižených osobách při povodni
vede evidenci škod při povodni v působnosti odboru
plní další úkoly uložené předsedou PK

V případě nepřítomnosti člena zastupuje zástupce vedoucího OSVŠ.
Tiskový mluvčí
•
•
•

spolupracuje s medii v regionu
připravuje informace pro informování obyvatelstva cestou medií
plní úkoly uložené předsedou PK
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IZSM
•
•
•
•
•
•
•

vede přehled o osobách, technice a prostředcích Sboru dobrovolných hasičů (dále jen
SDH) na území města a ve spolupráci s HZS Karlovarského kraje oddělení IZS a služeb
navrhuje a řeší jejich nasazení při povodni, JPO III a JPO V
vede přehled o materiálu CO použitelného pro obyvatelstvo při povodni
vede přehled o kapacitách využitelných obyvatelstvem při povodních
v případě potřeby kontaktuje KOPIS a popřípadě požádá o výpomoc po předchozím
souhlasném vyjádření primátora města
vede evidenci škod při povodni v působnosti oddělení
plní další úkoly uložené předsedou PK
provádí preventivní kontrolní činnost jemu podřízených sil a prostředků, o kontrole
provádí zápisy do Povodňové knihy

V případě nepřítomnosti člena zastupuje vedoucí odd. krizového řízení MěÚ Nejdek.
Velitel Městské policie Nejdek
•
•
•
•
•
•
•
•

organizuje a zabezpečuje prvotní sběr informací o stavu vodních toků a srážkoměrné
stanice
organizuje a zabezpečuje vyrozumění a svoz orgánů PK
ve spolupráci s Policii ČR se podílí na organizaci pořádkové služby a dopravního
zabezpečení v místech vzniku povodně, při evakuaci obyvatelstva
zabezpečuje spojení v síti MP
organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech města mobilními
prostředky a tlampači MP
provádí jednou měsíčně preventivní kontrolní činnost jemu podřízených sil a prostředků,
o kontrole provede zápis do Povodňové knihy
v době mimo povodňovou aktivitu zabezpečuje školení v obsluze pojítek PK
vede evidenci škod při povodni v působnosti MP

V případě nepřítomnosti člena zastupuje zástupce velitele Městské Policie.
Vedoucí Odboru vodovodů a kanaliazce
•
•

komunikuje s podnikem vodáren o stavu zásobování vodou a předává informace
povodňové komisi
plní úkoly uložené předsedou PK

V případě nepřítomnosti zastupuje zástupce vedoucího odboru OVAK
Povodí Ohře, s.p.
•
•

komunikuje s podnikem povodí o stavu na tocích a vodních dílech a předává informace
povodňové komisi
plní úkoly uložené předsedou PK

V případě nepřítomnosti zastupuje pracovník Povodí Ohře – provoz Karlovy Vary.
HZS Karlovarského kraje – velitel stanice
•
•

plní úkoly uložené předsedou PK
komunikuje s dalšími složkami HZS a IZS

V případě nepřítomnosti zastupuje KOPIS.
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C.2.2 ČINNOST POVODŇOVÉ KOMISE PŘI JEDNOTLIVÝCH SPA
První stupeň - STAV BDĚLOSTI
První stupeň 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; 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 nebezpečí zvláštní
povodně.
První stupeň povodňové aktivity nastává při průtoku 15 m3/s a výšce vodočtu 50 cm na
hlásném profilu kategorie B č.224 Nejdek Vlnap.
1. aktivace pracoviště PK na Městském úřadu Nejdek
2. kontrola spojení a oznámení o tom, že nastal stav bdělosti (telefonické a rádiové spojení) se
členy
• povodňové komise města Nejdek, obce Nové Hamry, města Nová Role a města Karlovy
Vary
• s operačním střediskem HZS Karlovarského kraje územní odbor Karlovy Vary
• s ČHMÚ
• s Vodohospodářským dispečinkem Povodí Ohře s.p.
• hlášení o stavu na doplňkovém hlásném profilu Vlnap Nejdek
3. aktivace Hlásné povodňové služby
4. sběr informací a zaznamenávaní informací
5. vydávání operativních úkolů
6. zápisy do Povodňové knihy
7. provádění Evidenčních a dokumentačních prací
Druhý stupeň - STAV POHOTOVOSTI
Druhý stupeň se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň;
vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním
díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před
povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se
opatření ke zmírnění povodně podle povodňového plánu.
Druhý stupeň povodňové aktivity nastává při průtoku 25 m3/s a výšce vodního stavu 70
cm na hlásném profilu kategorie B č.224 Nejdek Vlnap.
1. vyhlášení 2. SPA, vzor viz příloha D.6
2. aktivace všech vyčleněných sil a prostředků
3. jednání PK, informace o situaci, přijímání prvních konkrétních opatření
4. podávání hlášení
• povodňové komisi města Nejdek, obce Nové Hamry, města Nová Role a města Karlovy
Vary
• operačnímu středisku HZS Karlovarského kraje územní odbor Karlovy Vary
• ČHMÚ
• Vodohospodářskému dispečinku Povodí Ohře s.p.
• hlášení o stavu na doplňkovém hlásném profilu Vlnap Nejdek
5. pohotovost vybraných technických prostředků
6. prověrky připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků
7. podání zpráv obyvatelstvu v ohrožených oblastech podle seznamu ohrožených objektů
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8. prověření ubytovací a dopravní kapacity pro případ evakuace
9. zpracování informace pro média
10. zápisy do Povodňové knihy
11. provádění Evidenčních a dokumentačních prací
Třetí stupeň - STAV OHROŽENÍ
Třetí stupeň se vyhlašuje při nebezpečí vzniku větších škod, 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.
Třetí stupeň povodňové aktivity nastává při průtoku 40 m3/s a výšce vodočtu 100 cm na
hlásném profilu kategorie B č.224 Nejdek Vlnap.
1. vyhlášení 3. SPA, obdobně jako vzor v příloze D.6
2. zajištění trvalé pohotovosti všech členů PK
3. organizování zásahů
4. podávání hlášení
• povodňové komisi města Nejdek, obce Nové Hamry, města Nová Role a města Karlovy
Vary
• operačnímu středisku HZS Karlovarského kraje územní odbor Karlovy Vary
• ČHMÚ
• Vodohospodářskému dispečinku Povodí Ohře s.p.
• hlášení o stavu na doplňkovém hlásném profilu Vlnap Nejdek
5. příprava na evakuaci osob z ohrožených úseků
6. zajištění majetku v zaplavených oblastech
7. provádění Evidenčních a dokumentačních prací
8. zápisy do Povodňové knihy
9. informace obyvatelstvu v zaplavených oblastech, viz vzor v příloze D.4
10. informace pro média
Pominou-li SPA, odvolávají se 3. a 2. SPA podle vzoru v příloze D.7
Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity
Stav bdělosti nastává na základě informací od:
•
•
•
•
•
•
•

Českého hydrometeorologického ústavu
Povodí Ohře s.p., Povodí Vltavy, s.p.
Povodňové komise Karlovarského kraje
Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraj - KOPIS
povodňových komisí obcí a měst výše na toku
hromadných sdělovacích prostředků
občanů

Stav pohotovosti a stav ohrožení se vyhlašuje na základě informací od:
•
•
•
•

Českého hydrometeorologického ústavu
Povodí Ohře s.p., Povodí Vltavy, s.p.
Povodňové komise Karlovarského kraje
Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje - KOPIS
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povodňových komisí obcí a měst výše na toku
hromadných sdělovacích prostředků
občanů

Časový plán při vyrozumění členů PK:
T+0
T + 10 min
T + 50 min
T + 1 hod

- některý z pověřených členů PK obdrží zprávu o blížící se povodni
- člen komise prověří zpětným dotazem pravdivost zprávy
- vyrozuměný člen PK vyrozumí ostatní členy PK
- musí být vybraní členové PK na pracovišti

C.2.3 ZÁKLADNÍ OBLASTI ODPOVĚDNOSTI POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ
Povodňová komise města Nejdek je odpovědná za příjem a předávání informací o vývoji
povodňové situace – napojení na předpovědní a hlásnou povodňovou službu (ČHMÚ Ústí nad
Labem, VH dispečink Povodí Ohře s.p.).
PK předává informace hlídkové služby občanům, firmám a obcím níže na toku Rolava. Tyto
informace je nutno podávat také PK Karlovy Vary, PK Nová Role a vodohospodářskému
dispečinku Povodí Ohře s.p., jako správci toku a povodí.
Průběžně PK prověřuje komunikaci se subjekty a připravenost mechanizačních prostředků a
potřebného materiálu (technika, lomový kámen, panely, písek, pytle atd.). Ve spolupráci s
právnickými osobami organizuje rozvoz materiálu pro potřeby zabezpečovacích prací.
Dále má povodňový orgán města Nejdek:
Odpovědnost za vnitřní organizaci
•
•
•
•

Zajištění vozidel města pro potřeby povodňové komise
Zajištění pracovních pomůcek (papír, psací potřeby, kalkulačky atd.)
Zajištění mobilních telefonů (pro členy povodňové komise)
Zajištění občerstvení a stravování (pro členy povodňové komise)

Odpovědnost za zajištění ochrany energií a spojů
•

Spolupráce se správci energetických a spojových sítí a pomoc při opravách

Odpovědnost za zajištění zásobování pitnou vodou
•
•
•

Monitorování stavu v zásobování vodou
Spolupráce s odborem vodovodů a kanalizací
Pomoc při zajišťování oprav a nouzové zásobování vodou

Odpovědnost za zajišťování zdravotního a hygienického zabezpečení
•
•
•

Monitorování postižených nemovitostí z hlediska zdravotního a hygienického
Spolupráce a pomoc orgánům zdravotní a hygienické služby
Organizování převozu nemocných a raněných občanů

Odpovědnost zajišťování dopravní obslužnosti a zásobování obyvatel
•
•
•

Monitorování průjezdnosti komunikací
Organizování objízdných tras z postižených oblastí na obecních komunikacích
Spolupráce s Policií ČR a Správou a údržbou silnic Karlovarského kraje (Údržbou silnic
Karlovarského kraje) při organizování uzavírek a objízdných tras
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Zajišťování náhradního zásobování potravinami a humanitární pomocí

Odpovědnost za zajišťování evakuace a náhradní ubytování obyvatel
•
•
•
•
•

Vyrozumění obyvatel o evakuaci, předání pokynů k zabezpečení objektů.
Prověření určených evakuačních a přijímacích středisek a provedení evakuace.
Zjišťování počtu občanů, které je nutno evakuovat dle evakuačního plánu.
Zajištění vozidel pro evakuaci mimo území města.
Evidence evakuovaných osob.

Odpovědnost za zajišťování pořádku a ochrany majetku
•

V postižených oblastech spolupráce s Městskou policií Nejdek, Policií ČR a Armádou
ČR.

Odpovědnost za evidenční a dokumentační práce
•
•
•
•
•

Určení zapisovatele do povodňové knihy, nutnost zapisovat veškeré údaje o průběhu
povodní, činnosti PK a ostatních účastníků povodňové ochrany, zabezpečovaných
záchranných prací apod. včetně časových údajů a jmen
Sběr podkladů pro hodnotící zprávu o povodňové situaci a pro dokladování majetkové
újmy v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně
Označování maximálních dosažených hladin (konečné označení dle TNV provede Povodí
Ohře, s.p.)
Zakreslování rozlivů do map
Fotodokumentace nebo video dokumentace povodňové situace

Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, provádějí povodňové zabezpečovací práce správci
vodních toků a vlastníci (uživatelé) dotčených objektů podle vlastního posouzení, situace
nebo na příkaz povodňové komise obce.
Jedná se zejména o:
•
•
•
•
•
•
•
•

odstraňování překážek z kritických míst vodního toku
odstraňování ledových celin a ucpání na vodním toku (propustky)
ochrana břehů před působením povodňových průtoků
opatření proti protržení hrází
provizorní uzavírání protržených hrází
instalace protipovodňových zábran
opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizace
opatření k omezení znečišťování vody

Povodňové záchranné práce zajišťuje povodňový orgán ve spolupráci s ostatními účastníky
ochrany před povodněmi, zejména složkami IZS.
Každý vlastník nemovitosti, je povinen umožnit vstup (vjezd) na své pozemky a do objektů
těm, kteří řídí, koordinují nebo provádějí zabezpečovací práce nebo záchranné práce, přispět
na příkaz povodňového orgánu podle svých sil a možností osobní a hmotnou pomocí k
ochraně lidských životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů
zejména:
•
•

poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné
potřebné prostředky
odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku a trpět odstraňování staveb nebo
jejich častí
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účastnit se podle svých možností a sil zabezpečovacích a záchranných prací k ochraně
před povodněmi

Majetkovou újmu vzniklou v důsledku nařízení Povodňové komise města Nejdek v době
povodně je nutno dokladovat.
C.2.4 OPATŘENÍ PO POVODNI
Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, zanikají jednotlivé stupně povodňové aktivity a je
povodňovou komisí odvolán 3. a 2. SPA
Povodňové orgány města provádí úkony k obnově území:
•

•

•

•
•
•
•

Prohlídka koryta toku a objektů na toku - provádí člen povodňové komise města v
součinnosti se správcem toku. Zjištěné závady na toku a zvláště závady, které by v
průběhu další případné povodňové situace, znamenaly zhoršení povodňové situace je
nutno co nejrychleji odstranit, aby koryto mohlo plnit svoji funkci. Závady na toku
odstraňuje správce toku. Nejčastěji se jedná o nánosy v korytě, poškozené opevnění
koryta, nátrže svahů koryta, naplavené bariéry, ledové bariéry, zácpy mostních otvorů
atd.
Prohlídka vodních děl - provádí vodoprávní úřad s vlastníkem nebo uživatelem vodního
díla. Pozornost při prohlídce je věnována výpustným objektům, bezpečnostním přelivům
a vzdouvacím tělesům, ve většině případů hrázím. Zjištěné závady je nutné, aby vlastník
nebo uživatel vodního díla bezprostředně odstranil.
Prohlídka a evidence postižených objektů v záplavovém území - provádí členové
povodňové komise. Zjišťují rozsah a výši povodňových škod. Výši škod na tocích
hodnotí správce toku. Je zahájeno zpracování zprávy o povodni včetně kompletizace
soupisu výše povodňových škod.
Obnovení povodní narušených funkcí v záplavovém území. Jedná se zajištění dopravy,
náhradní zásobování, obnovení dodávek vody a energií. Pověření pracovníci spolupracují
se správci sítí.
Zajištění pomoci postiženým občanům zabezpečuje povodňová komise města, v případě,
že není schopna pomoc zajistit z vlastních prostředků, požádá o pomoc KOPIS HZS
prostřednictvím povodňové komise obce s rozšířenou působností.
Posouzeni účelnosti provedených opatření na ochranu před povodněmi a zjištění příčin
negativně ovlivňujících průběh povodně. Provádí povodňové komise města i povodňová
komise obce s rozšířenou působností.
Evidenční a dokumentační práce o povodni, zabezpečuje obecní povodňová komise, která
předává údaje v podobě zprávy o povodni povodňové komisi obce s rozšířenou
působností.

C.7 HLÍDKOVÁ SLUŽBA
K zabezpečení monitoringu a hlásné povodňové služby organizuje povodňový orgán města
Nejdek v případě potřeby hlídkovou službu.
Hlídková služba je zajišťována určenými členy hlídkové služby, případně strážníky a
pracovníky Městské policie.
V období povodňové aktivity je hlídková služba posílena o členy sboru dobrovolných hasičů,
pracovníky MěÚ Nejdek a vybrané občany města Nejdek.
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Hlídková služba nastupuje na výzvu tajemníka nebo předsedy povodňové komise nebo podle
vlastního uvážení. O kontrole vede záznamy. Ve svých hlášeních uvádí datum, hodinu, místo
kontroly, stav zajištění (výška hladiny apod.). Povinností hlídky je kontrolovat vyvíjející se
situaci, odstranit drobné závady ihned případně si prostřednictvím komise vyžádat pomoc
správce toku a KOPIS HZS.
Hlídková služba sleduje zejména vodní stavy v hlásných profilech na území města a stav
koryta v místech omezující odtokové poměry. Hlídkové úseky jsou rozděleny následovně:
•
•
•
•
•
•

řeka Rolava - od hranice katastru ke štěrkové přehrážce
řeka Rolava - od štěrkové přehrážky k areálu NČV a Vlnap a.s.
řeka Rolava - v areálu závodu NČV a Vlnap a.s.
řeka Rolava - od areálu Vlnap a.s. k hranicím katastru
Nejdecký potok - od VD Lesík po soutok s Rolavou
Limnice - od vodárenského ochranného pásma po soutok s Rolavou

Četnost při podávání hlášení na hlásných profilech
při nebezpečí povodně

1x denně

v 7 hodin ráno

1. SPA

2x denně

v 7 a 18 hodin

2. SPA

4x denně

v 7, 12, 18 a 24 hodin

3. SPA

minimálně každé 3 hodiny, nebo častěji podle potřeby a
požadavků povodňových orgánů

C.8 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY
Jde o prostředky města, případně o prostředky poskytnuté právnickými nebo fyzickými
osobami na odstranění následků povodně a pro zmírnění škod způsobených povodní.
Prioritně budou nasazeny prostředky města a bude vyžádána pomoc u soukromých firem ve
městě.
C.9 PŘEVZETÍ ŘÍZENÍ OCHRANY PŘED POVODNĚMI
Povodňový orgán města Nejdek může požádat povodňový orgán ORP Karlovy Vary o
převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto
ochranu zajistit.
Povodňový orgán ORP Karlovy Vary, který převezme řízení ochrany před povodněmi na
základě žádosti povodňového orgánu města Nejdek 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.
Povodňový orgán města Nejdek zůstává dále činný, provádí ve své územní působnosti
opatření podle svého povodňového plánu v koordinaci s povodňovým orgánem ORP Karlovy
Vary nebo podle jeho pokynů.
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C.10 DOKUMENTACE A VYHODNOCENÍ POVODNĚ
Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně,
o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a
dalších okolnostech souvisejících s povodní.
Jde zejména o:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

záznamy v povodňové knize
průběžné zaznamenávání vodních stavů a průtoků
průběžné zaznamenávání údajů o provozu vodohospodářských děl ovlivňujících průběh
povodně
označování nejvýše dosažené hladiny vody
zaměřování a zakreslování zátopy
monitoring kvality vody a možných zdrojů znečištění
fotografické snímky a filmové záznamy
účelové terénní šetření a průzkumy
vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni

C.10.1 POVODŇOVÁ KNIHA
Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany
před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových
plánech.
Zapisují se do ní zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•

doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí
doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání
datum a čas vyhlášení nebo odvolání SPA
datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího
stupně
datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího
stupně
doslovné znění příkazů povodňového orgánu
popis provedených opatření
výsledky povodňových prohlídek

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené - zapisovatelky. Ty jsou
povinny každý zápis podepsat. Zprávám se přiděluje Evidenční číslo a uvádí se, kde a jak je
zpráva založena.
C.10.2 ZPRÁVA O POVODNI
Povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností a účastníci ochrany před povodněmi,
jimž je to zákonem uloženo, zpracovávají zprávu o povodni, při které byla vyhlášena
povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny povodňové
zabezpečovací a záchranné práce.
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Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu
povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad
výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně.
Zprávu zpracují ve spolupráci s ORP do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby
rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po
ukončení povodně.
Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí a z hlediska hydrologického Český
hydrometeorologický ústav. Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu
povodňovému orgánu a k evidenci správci povodí.
C.13 ČINNOSTI SLOŽEK IZS A DALŠÍCH ÚČASTNÍKŮ SYSTÉMU OCHRANY PŘED
POVODNĚMI
Zástupci složek IZS a dalších institucí plní v rámci povodňové ochrany zejména úkoly
sumarizované níže:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
•
•
•
•
•
•
•

•

zabezpečuje prostřednictvím KOPIS vazbu na integrovaný záchranný systém
koordinuje a provádí záchranné a likvidační práce k ochraně životů a majetku
účastní se předávání informací v rámci hlásné povodňové služby, zejména v případě
nezbytného využití náhradních komunikačních prostředků
přebírá výstrahy ČHMÚ a zajišťuje jejich předání určeným členům povodňových orgánů,
zejména mimo pracovní dobu
zajišťuje výpomoc při provádění zabezpečovacích prací na vodních tocích a
vodohospodářských dílech
organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminací a
dalších ochranných opatření
koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové přežití obyvatelstva, nouzové
zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití
obyvatelstva na území postiženého povodní, zejména v oblastech nepřístupných běžnou
dopravní technikou
organizuje a koordinuje humanitární pomoc a spolupracuje s nevládními organizacemi při
zajišťování humanitární a charitativní pomoci postiženému obyvatelstvu

Policie České republiky
•
•
•

zabezpečuje ochranu osob a majetku
zajišťuje veřejný pořádek, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení
zajišťuje bezpečnost a plynulost silničního provozu

Územní středisko záchranné služby
•
•
•
•
•

poskytuje přednemocniční péči při likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí,
katastrof a živelných pohrom (např. povodní)
koordinuje součinnost při zajišťování neodkladné přednemocniční péče se všemi
složkami IZS
zabezpečuje dopravu a umístění raněných a nemocných do cílových zdravotnických
zařízení, která nejsou ohrožena povodní
prostřednictvím zdravotnického operačního střediska řídí vzlety LZS
po celých 24 hodin má k dispozici k okamžitému nasazení vozidla RLP
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Krajské vojenské velitelství Armády ČR
•
•
•
•

zajišťuje provádění záchranných prací vyčleněnými silami a prostředky Armády ČR na
území zasaženém povodní
zajišťuje provádění záchranných prací záchrannými a výcvikovými základnami
zajišťuje leteckou techniku Armády ČR k monitorování a koordinaci záchranných prací
na území zasaženém povodní
zajišťuje součinnost s Policií ČR při uzavírání prostor

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
•
•

koordinuje plnění úkolů jednotlivých hygienických stanic v území postiženém povodní
zajišťuje výpomoc při ochraně zdraví a životů občanů v území postiženém povodní
včetně kontrolních rozborů pitné vody, monitoruje epidemiologickou situaci v celém
území a navrhuje potřebná opatření

Povodí Ohře, s.p.
•
•
•
•

účastní se předpovědní a hlásné povodňové služby, zejména sleduje a vyhodnocuje
meteorologickou hydrologickou situaci v povodí a podává informace povodňovým
orgánům
navrhuje vyhlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity
navrhuje mimořádné manipulace na vodohospodářských dílech pro potřebné ovlivnění
odtokových poměrů s dopadem na ucelené povodí
monitoruje a vyhodnocuje stav a bezpečnost vodohospodářských děl

Český hydrometeorologický ústav
•
•

vydává upozornění a výstrahy na vznik extrémních hydrometeorologických situací
nebezpečných z hlediska vzniku povodní
poskytuje meteorologické a hydrologické informace o vzniku a vývoji povodní, zejména
informace o srážkách, vodních stavech a průtocích a jejich předpovědi

C.14 EVAKUACE
Evakuace při povodni se provádí podle aktuálního posouzení povodňové komise města a dle
výpisu z Havarijního plánu Karlovarského kraje pro město Nejdek, zpracovávaného složkami
krizového řízení a integrovaného záchranného systému (IZS).
Hlavní evakuační objekty s dostatečným zázemím pro poskytnutí ubytování a stravování byly
zaneseny do systému POVIS a jsou pro zachování přehlednosti obsaženy v příloze plánu.
Umístění objektu umožňuje bezproblémové zásobování a poskytnutí adekvátní věcné pomoci.
Pokyny pro občany jsou obsaženy v samostatné příručce.
C.14.1 EVAKUAČNÍ MÍSTA
Místa shromažďování
Při vyhlášení evakuace bude na každé místo shromažďování vyslán zástupce povodňového
orgánu obce (člen SDH, člen povodňové komise). Na každém místě shromažďování povede
tato osoba evidenci evakuovaných. Tuto evidenci bude předávat vedoucímu evakuačního
střediska, který povede centrální evidenci evakuovaných osob i evidenci osob, které se
samostatně evakuovali do jiných prostorů (k příbuzným atd.)
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Přijímací (evakuační) středisko:
•
•
•
•
•

Příjem evakuovaných osob.
Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst nouzového ubytování.
První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných
zdravotnických zařízení.
Informování všech orgánů o průběhu evakuace.
Informování evakuovaných osob zejména o podmínkách a zejména pravidlech
nouzového ubytování a stravování.

C.14.2 DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Za povodně dojde k ohrožení dopravy, a to veřejné hromadné a nákladní dopravy
(zásobování) i osobní. Z hlediska časového se za povodně stanou komunikace neprůjezdné
nejdříve pro vozidla osobní, následně pro autobusy, potom pro vozidla nákladní a nakonec i
pro těžkou kolovou techniku (jeřáby, bagry, UDS, nakladače, kolové a lesní traktory).
Po komunikacích, zatopených byť jen z části (kalná voda hloubky okolo 0,5 m), se budou
moci pohybovat jen nákladní (nebo jiná například terénní) vozidla vedená řidiči s dobrými
místními znalostmi.
Je nutné sledovat stav všech kritických mostních objektů a propustků a v případě hromadění
spláví toto odstranit těžkou technikou. Obec nemá k dispozici techniku typu UDS, nebo jiné
techniky s větším dosahem ramene. Pomoc bude vyžádána u KOPIS HZS.
K lokálnímu zaplavení cest, případně jejich destrukci může dojít u drobných přítoků ze
zemědělských ploch v povodí. Z tohoto důvodu je prvotně nutné tyto cesty využít jen
vhodnou technikou – traktor, LKT, UKT apod. a prověřit jejich sjízdnost i pro další vozidla. S
ohledem na hrozící svahové sesuvy je zakázán vjezd osobních vozidel na účelové cesty bez
předchozího ověření sjízdnosti a bezpečnosti pohybu vozidel.
Informace o aktuálních dopravních omezeních a uzavírkách - http://www.dopravniinfo.cz
C.14.3 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
V nouzových a krizových situacích se zásobování obyvatelstva provádí v závislosti na
konkrétním stavu narušení systému zásobování vodou. Zásobování pitnou vodou organizuje
město Nejdek a regionální úřady ve spolupráci s provozovateli vodovodů, popřípadě ve
spolupráci s bezpečnostními orgány a složkami IZS.
Pro účely nouzového zásobování se přednostně používají zdroje podzemních vod, zřízené a
vystrojené pro jímání podzemních vod hlubšího oběhu. Všechny zdroje jsou evidovány
správci vodovodů a orgány krizového řízení a IZS. Nouzové zásobování pitnou vodou bude
zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den na obyvatele cisternami ze
zdroje Nebanice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
Nouzové zásobování pitnou vodou je třeba zahájit nejpozději do 5 hodin od ukončení
dodávky vody. Do nejvíce postižených oblastí je pro počáteční období krizové situace 1 – 4
dny nutné zajistit dodávku balené pitné vody.
Kvalita pitné vody za povodňové (krizové) situace může být odlišná od požadavků na kvalitu
vody pitné.
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D.3 SITUACE S UMÍSTĚNÍM HLÁSNÝCH PROFILŮ
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D.4 HLÁSNÝ PROFIL KATEGORIE B – Č.224
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D.5 HLÁSNÝ PROFIL KATEGORIE B – Č.223A
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D.6 HLÁSNÝ PROFIL KATEGORIE C – KK-02
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D.7 HLÁSNÝ PROFIL KATEGORIE C – POMOCNÝ PROFIL C0531_07
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KONTAKTY
POVODŇOVÁ KOMISE MĚSTA NEJDEK
Funkce v PK

Jméno

Funkce pracoviště

Spojení

předseda

Ludmila Vocelková

MěÚ Nejdek - starosta
Nejdek, nám Karla IV. 23

tel.: 353 240 113
mobil: 778 540 798
starosta@nejdek.cz

1.místopředseda

Pavlína Schwarzová

MěÚ Nejdek - místostarosta
Nejdek, nám Karla IV. 239

tel.: 353 240 112
mobil: 778 773 739
p.schwarzova@nejdek.cz

2.místopředseda

Bc.
Markéta Šebková

MěÚ Nejdek - tajemník
Nejdek, nám Karla IV. 239

tel.: 353 240 114
mobil: 603 261 208

člen

František Němec

JSDH Nejdek
velitel JSDH
Nejdek, Karlovarská 120

tel.: 353 825 122
mobil: 731 415 304
hasicinejdek@seznam.cz
franta.nejdek@seznam.cz

člen

Pavel Dvořák

JSDH Pozorka
velitel JSDH
Nejdek, Pozorka

mobil: 724 281 577
Pajadvori@seznam.cz

člen

Npor.Bc.
Marek Konopásek

Obvodní oddělení PČR
vedoucí OOP ČR
Nejdek, Bří Čapků 640

tel.: 353 825 310
tel.: 974 366 742
mobil: 725 106 826

člen

Marcel Bystřický

Městská policie Nejdek
velitel MěP
Nejdek, nám Karla IV. 244

tel.: 353 240 140
mobil: 603 260 986
velitel.mp@nejdek.cz

člen

PhamDr.
Eliška Fejksová

Český červený kříž Nejdek
Nejdek, nám. Karla IV. 244

tel.: 353 825 366-336-648
mobil: 777 699 752
ccknejdek@seznam.cz

člen

Antonín Bokštefl

AVE s.r.o.
technické zabezpečení
Nejdek, Závodu míru 443

tel.: 353 925 946
mobil. 606 188 372
antonin.bokstefl@avecz.cz

člen

Miroslav Mareš

MěÚ Nejdek
vedoucí OISM
Nejdek, nám Karla IV. 239

tel.: 353 240 148
mobil: 770 188 105
m.mares@nejdek.cz

člen

Miriam Kováčová

VaK Nejdek
voda - kanalizace
Nejdek, Závodu míru 63

tel.: 353 240 160
mobil: 773 773 839
m.kovacova@nejdek.cz

člen

Ing.
Soňa Taušková

MěÚ Nejdek
vedoucí OSVŠ
Nejdek, nám. Karla IV. 244

tel.: 353 240 142
mobil: 736 647 582
s.tauskova@nejdek.cz
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POVODŇOVÁ KOMISE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Funkce v PK

Jméno

Funkce pracoviště

Spojení

předseda

Mgr.
Jana Vildumetzová
Mračková

Hejtmanka - Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

tel.: 354 222 100

tajemník

Ing.
Regina Martincová

Vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

tel.: 354 222 220

člen

RNDr.
Jiří Hostýnek

Ředitel - ČHMÚ, pobočka Plzeň,
Mozartova 1237/41, 323 00 Plzeň

tel.: 377 256 614

člen

Ing.
Karel Jakobec

Člen zastupitelstva a člen rady
tel.: 354 222 160
Karlovarského kraje
Krajský úřad Karlovarského kraje,
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary

člen

plk. Ing.
Václav Klemák

Ředitel - Hasičský záchranný sbor
Karlovarského kraje

tel.: 950 370 100

člen

plk. Ing.
Jaroslav Kořínek

Armáda ČR - ředitel Krajského
vojenského velitelství KV
Krajské vojenské velitelství
Karlovy Vary, Počernická 2
360 01 Karlovy Vary

tel.: 973 349 401

člen

Mgr.
Andrea Krýzlová

Vedoucí oddělení vodního
hospodářství a havárií
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

tel.: 354 222 295

člen

Ing.
Lenka Petráková

Ředitelka Krajské hyg. stanice
KHS KK, Závodní 360/94
36021 Karlovy Vary

tel.: 355 328 320

člen

Ing.
Stanislav Smolík

Pracovník odboru ŽP a
zemědělství KÚ Karlovar. kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

tel.: 354 222 293

člen

Mgr.
Roman Sviták

Vedoucí odboru bezpečnosti a
tel.: 354 222 190
krizového řízení
Krajský úřad Karlovarského kraje,
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

člen

Plk. Mgr.
Michal Šavrňa

Policie ČR – Vedoucí územního
odboru Karlovy Vary
Závodní 386/100 Karlovy Vary
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Jméno

Funkce pracoviště

Spojení

člen

Mgr.
Pavel Veverka

Vedoucí střediska povodí
Horní Berounky
Povodí Vltavy, s.p., Denisovo
nábřeží 14, 304 20 Plzeň

tel.: 377 307 343

člen

Mgr.
Martina Vránová

Ředitelka KÚ Karlovar. kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

tel.: 354 222 120

člen

Ing.
Martin Zoul

Ředitel závodu POh Karlovy Vary tel.: 353 222 902
Povodí Ohře, s.p., závod KV
Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

člen

Ing.
Petra Zvolánková

Vedoucí pracoviště krizové
připravenosti
Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, p.o.,
Závodní 390/98C, Karlovy Vary
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ÚSTŘEDNÍ POVODŇOVÁ
Funkce v PK

Jméno

Funkce pracoviště

Spojení

předseda

Mgr.
Richard Brabec

Ministr - Ministerstvo životního
prostředí
Vršovická 65,100 10 Praha 10

tel.: 267 122 713

místopředseda

Jan Hamáček

Ministr - Ministerstvo vnitra
Nad štolou 3, 17034 Praha 7

tel.: 974 833 151

tajemník

Mgr.
Lukáš Záruba

Ředitel odboru ochrany vod
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65,100 10 Praha 10

tel.: 267 122 834

člen

JUDr. Ing.
Petr Bejček

Náměstek sekce 08
státní tajemník
Ministerstvo financí
Letenská 15, 118 10 Praha 1

tel.: 257 043 126

člen

Ing.
Klára Dostálová

Ministrině - Ministerstvo pro
místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

tel.: 224 861 371

člen

Mgr.
Eva Gottvaldová

Hlavní hygienik
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2

tel.: 224 972 433

člen

Ing.
Aleš Kendík

Náměstek pro řízení sekce
vodního hospodářství
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, Praha 1, 11000

tel.: 221 812 240

člen

genmjr. Ing.
Drahoslav Ryba

Generální ředitel HZS ČR
Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3,
17034 Praha 7

tel.: 950 819 220

člen

Ing. CSc.
Miroslav Toman

Ministr - Ministerstvo zemědělství tel.: 221 812 333
Těšnov 17, 188 10 Praha 1

člen

Ing.
Petr Vančura

Státní tajemník
Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6

tel.: 973 212 061

člen

genmjr. Ing.
Jiří Verner

Zástupce náčelníka GŠ AČR ředitel SOC MO
Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6

tel.: 973 216 003
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ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem
adresa: Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
telefon: 475 246 011, hlášení havárií – 475 246 076, 731 405 388
fax:
475 246 041
e-mail: ul.podatelna@cizp.cz
Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem - pobočka Karlovy Vary
adresa: Závodní 152, 36009 Karlovy Vary
telefon: 353 237 330

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
ČHMÚ - pobočka Plzeň
adresa: Mozartova 1237/41, 323 00 Plzeň
telefon: 377 256 611, 377 256 612, 377 256 614
fax:
377 237 444
e-mail: hostynek@chmi.cz
ČHMÚ - Oddělení hydrologie Plzeň
adresa: Mozartova 1237/41, 323 00 Plzeň
telefon: 377 256 636
fax:
377 237 444
e-mail: glanc@chmi.cz
ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň
adresa: Mozartova 1237/41, 323 00 Plzeň
telefon: 377 256 621
fax:
377 237 444
e-mail: lepka@chmi.cz
ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Plzeň
adresa: Mozartova 1237/41, 323 00 Plzeň
telefon: 377 256 651
fax:
377 256 669
e-mail: hydro.okpl@chmi.cz
meteo.okpl@chmi.cz

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
HZS Karlovarského kraje
adresa: Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
telefon: 950 370 101
fax:
950 370 102
e-mail: podatelna@hzs-kvk.cz
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HZS Karlovarského kraje - Krajské ředitelství
adresa: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
telefon: 950 370 101
fax:
950 370 102
e-mail: podatelna@hzs-kvk.cz
HSZ - stanice Karlovy Vary
adresa: Sokolovská 764/108a, 360 05 Karlovy Vary
telefon: 950 371 111
fax:
950 371 101
e-mail: uo.kv@kvk.izscr.cz
Požární zbrojnice Nejdek
adresa: Karlovarská 1203, 362 21 Nejdek
telefon: 353 825 122, 731 415 304
e-mail: hasicinejdek@seznam.cz

HYGIENICKÉ STANICE
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje
adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary
telefon: 355 328 311
fax:
355 328 330
e-mail: sekretariat@khskv.cz
KHS - Územní pracoviště Karlovy Vary
adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary
telefon: 355 328 311
fax:
355 328 330
e-mail: sekretariat@khskv.cz

ODBORNÉ SUBJEKTY
Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary
adresa: Drahomířino nábřeží 197/16, 360 09 Karlovy Vary
telefon: 354 624 081
e-mail: slavkles@nature.cz

PODNIKY POVODÍ
Povodí Ohře, s. p., Podnikové ředitelství- Chomutov
adresa: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
telefon: 474 636 111
fax:
474 624 200
e-mail: poh@poh.cz,podatelna@poh.cz
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Povodí Ohře, s.p. - závod Karlovy Vary
adresa: Horova 12, 360 01 Karlovy Vary
telefon: 353 436 711
fax:
353 436 707
Povodí Ohře - závod Karlovy Vary - provoz Karlovy Vary
adresa: Mostecká 50, 362 32 Otovice
telefon: 353 222 303
Povodí Ohře, státní podnik - Centrální vodohospodářský dispečink
adresa: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
telefon: 474 636 306, 474 624 200
e-mail: vhd@poh.cz

POLICIE ČR, MĚSTSKÁ POLICIE
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
adresa: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
telefon: 974 361 111
fax:
353 540 656
e-mail: krpk@pcr.cz
Policie ČR, Územní odbor Karlovy Vary
adresa: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
telefon: 974 361 111
fax:
974 366 218
e-mail: kv.sekretariat@pcr.cz
PČR - Obvodní oddělení Nejdek
adresa: Bratří Čapků 640, 362 21 Nejdek
telefon: 353 825 310, 974 366 741
fax:
974 366 748
e-mail: kv.oop.nejdek@pcr.cz
Městská policie Nejdek
adresa: náměstí Karla IV. 240, 362 21 Nejdek
telefon: 353 240 140
fax:
353 825 152
e-mail: velitel.mp@nejdek.cz

ROZVODNÉ SÍTĚ
ČEZ Distribuce, a.s.
adresa: Teplická 1086, 405 02 Děčín
telefon: 800 850 860
fax:
371 102 008
e-mail: info@cezdistribuce.cz
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ČEZ Distribuce, zákaznické centrum Plzeň
adresa: Guldenerova 2657/17, Plzeň
telefon: 800 850 860 - poruchy
e-mail: info@cezdistribuce.cz
INNOGY Energie, s.r.o
adresa: Limuzská 3135/12, 108 00 Praha
telefon: 840 113 355, 1239 (pohotovost)
e-mail: info@innogy.cz
INNOGY Zákaznické služby, s.r.o.
adresa: Kpt. Jaroše 375/31, 360 06 Karlovy Vary
telefon: 800 113 355, 1239 – pohotovostní číslo
e-mail: info@innogy.cz

RYBÁŘSKÉ ORGANIZACE
ČRS Západočeský územní svaz
adresa: Tovární 281/5, 301 00 Plzeň
telefon: 377 223 569
fax:
377 328 789
e-mail: us@crsplzen.cz
ČRS MO Nejdek
adresa: Bernov 295, 362 21 Nejdek
telefon: 602 722 570, 603 458 015
e-mail: vbenda@email.cz

SPRÁVA DOPRAVNÍCH KOMUNIKACÍ (SILNICE, DÁLNICE, ŽELEZNICE)
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o.
adresa: Chebská 282, 35604 Sokolov (Dolní Rychnov)
telefon: 352 356 111
fax:
352 621 666
e-mail: podatelna@ksusk.cz
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
adresa: Na Vlečce 177, 362 01 Otovice u Karlových Varů
telefon: 353 504 215
ÚSKK a.s., oblast provozu východ - středisko Nejdek
adresa: Lidická 914, 362 21 Nejdek
telefon: 353 926 441
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SPRÁVCI DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ
Lesy ČR, s.p., KŘ -oblast povodí Ohře, Teplice
adresa: Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
telefon: 956 933 111
fax:
417 538 708
e-mail: oi33@lesycr.cz
Lesy ČR, s.p., KŘ Karlovy Vary
adresa: Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary
telefon: 353 447 111
fax:
353 447 119
e-mail: oi32@lesycr.cz

SPRÁVCI VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Městský úřad Nejdek – odbor vodovodů a kanalizací
adresa: Závodu Míru 636, 362 21 Nejdek
telefon: 353 240 160, 773 773 839
e-mail: m.kovacova@nejdek.cz

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ SLUŽBY
Česká pošta, s. p.
adresa: Politických vězňů 227/25, 110 00 Praha
telefon: 221 131 111
e-mail: info@cpost.cz
O2 Czech Republic, a.s.
adresa: Růžová 1238, 686 01 Uherské Hradiště
telefon: 840 114 114
O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu
adresa: Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
telefon: 800 222 777
fax:
271 481 750
e-mail: firmy@o2.cz,korporace@o2.cz
T-Mobile Czech Republic a.s.
adresa: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha
telefon: 603 601 111
e-mail: info@t-mobile.cz
Vodafone Czech Republic a.s.
adresa: nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha
telefon: 271 171 111, 800 777 777
e-mail: pece@vodafone.cz
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VEŘEJNÁ SPRÁVA
Krajský úřad Karlovarského kraje
adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
telefon: 354 222 300
fax:
353 331 509
e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Magistrát města Karlovy Vary
adresa: Moskevská 1281/21, 36001 Karlovy Vary
telefon: 353 118 111
fax:
353 222 913
e-mail: posta@mmkv.cz
Městský úřad Nejdek
adresa: náměstí Karla IV. 239/0, 36221 Nejdek
telefon: 353 240 111
fax:
353 825 152
e-mail: meu@nejdek.cz
Městský úřad Nejdek
Odbor investic a správy majetku města - Ing. Miroslav MAREŠ vedoucí odboru
adresa: náměstí Karla IV. 241, 362 21 Nejdek
telefon: 353 240 122
mobil:
770 188 105
e-mail: m.mares@nejdek.cz

VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj
adresa: Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary
telefon: 353 449 026
fax:
353 565 615
e-mail: epodatelna.kvsk@svscr.cz
Krajská veterinární správa pro Karlovarský kraj, Inspektorát Karlovy Vary
adresa: Kpt. Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary
telefon: 353 449 026
fax:
353 565 315
e-mail: insp.karlovy-vary.kvsk@svscr.cz

VOJENSKÁ VELITELSTVÍ A ÚŘADY
KVV Karlovy Vary
adresa: Počernická 553/2, 361 01 Karlovy Vary
telefon: 973 349 401
fax:
973 349 410
e-mail: kvv.karlovyvary@army.cz
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Vojenský úřad vojenského újezdu Hradiště
adresa: 1. máje 3, 360 06 Karlovy Vary
telefon: 353 563 366, 973 349 905
fax:
973 349 910
e-mail: uuvu.hradiste@iol.cz

ZDRAVOTNICTVÍ
Oblastní spolek ČČK Karlovy Vary
adresa: Kollárova 551/17, 360 01 Karlovy Vary
telefon: 353 221 854
fax:
353 221 854
e-mail: karlovyvary@cervenykriz.eu
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
adresa: Bezručova 731/19, 360 66 Karlovy Vary
telefon: 353 115 111
e-mail: reditel@kkn.cz
Zdravotní ústav - pracoviště Karlovy Vary
adresa: Závodní 94, 306 06 Karlovy Vary
telefon: 353 301 311
fax:
353 301 333
Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
adresa: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
telefon: 353 362 520
e-mail: sekretariat@zzskvk.cz
ZZS KV - Oblastní středisko Karlovy Vary
adresa: Závodní 205/70, 360 05 Karlovy Vary
telefon: 353 232 000
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PŘÍLOHY
D.1

SMĚRNICE PRO ČINNOST POVODŇOVÉ KOMISE MĚSTA NEJDEK

D.2

PRACOVNÍ MAPA POVODŇOVÉ KOMISE MĚSTA NEJDEK – M 1:10000

D.3

POVODŇOVÁ KNIHA

D.4

NÁVRH „INFORMACE PRO OBČANY V ZÁPLAVOVÝCH OBLASTECH“

D.5

TISKOVÁ ZPRÁVA (VZOR)

D.6

MOŽNÝ VZOR VYHLÁŠENÍ II. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

D.7

MOŽNÝ VZOR ODVOLÁNÍ II. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

D.8

VZOR ČTENÍ POVODŇOVÝCH LATÍ

D.9

POVODŇOVÉ PLÁNY MAJITELŮ NEMOVITOSTÍ

ROZDĚLOVNÍK
Výtisk č.1 -

Městský úřad Nejdek
náměstí Karla IV. 239/0, 36221 Nejdek

Výtisk č.2 -

Městský úřad Nejdek
náměstí Karla IV. 239/0, 36221 Nejdek

Výtisk č.3 -

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Výtisk č.4 -

Povodí Ohře, s.p.
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
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