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POVODŇOVÝ PLÁN OBCE PERTOLTICE
1. ÚVOD
Tento Povodňový plán je zpracován v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. §71, vodní zákon,
ve znění pozdějších předpisů a odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75
2931. Určuje a řeší organizační a technická opatření obce Pertoltice potřebná k odvrácení
nebo zmírnění škod při povodni na majetku. Vychází ze zkušeností posledních povodní a z
charakteristiky území z hlediska hydrometeorologických, vodních a záplavových poměrů v
oblasti umístění nemovitostí a dalších zařízení, z nutnosti organizovat přípravná opatření před
povodní a technickoorganizační opatření při a po povodni.
Stručný popis zájmového území: 50°58'54.093"N, 15°4'44.729"E
Obec Pertoltice. První písemná zmínka o obci je z roku 1346. Leží ve frýdlantském výběžku
okresu Liberec, ve vzdálenosti cca 8 km severně od města Frýdlant při silnici č.13, která
prochází obcí k hraničnímu přechodu Habartice. Část hranice katastrálního území Pertoltice je
současně státní hranicí s Polskou republikou. Obec leží na obou březích Pertoltického potoka.
Tvoří ji dvě části: Dolní a Horní Pertoltice. Průmyslová výroba v obci zastoupena není.
Charakter využití je převážnou měrou v zemědělském obhospodařování půdy.
Katastrálním územím obce protéká Pertoltický potok se svými bezejmennými přítoky, který
protéká z východní části obce k západu. Protéká údolní částí obou katastrálních území obce.
Většina drobných přítoků s velmi proměnlivými průtoky se do Pertoltického potoka vlévá na
území Dolních i Horních Pertoltic.
Při velkých srážkách se jeví jako největší nebezpečí existence přítoků přívalových vod do
vlastního Pertoltického potoka. 50°58'42.966"N, 15°4'29.531"E
V katastru obce Pertoltice se na přítocích Pertoltického potoka nachází celkem 5 vodních děl.
Z toho je jedno dílo uměle vytvořeno - Požární nádrž v Dolních Pertolticích – v soukromém
vlastnictví rodiny Reinišových. Dále je v obci rybník Eflerův, Šálkův, soustava Hraniční
rybník, Panenský rybník a rybník na parcele č130, v Dolních Pertolticích. Rybníky jsou bez
retence a vše s přepady svedenými do Pertoltického potoka. Ohrožení záplavou od těchto děl
hrozí pouze při nadměrných přívalových srážkách.
Hlavní vodní toky a správci toků:
Pertoltický potok - Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 500 03, tel.: +420
495 088 111
Nepřetržitá povodňová služba – Vodohospodářský dispečink – tel. v trvalé dosažitelnosti:
495 088 720, 495 088 730, fax: 495 088 733, e-mail: vhd@pla.cz
Přímý výkon správy toku - Povodí Labe, s. p., Závod Jablonec nad Nisou
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Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou, tel.: 483 366 300, 483 366 340
Lesy ČR, s. p., Správa toků oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové,
přímý výkon správy toku - Lesy ČR, s. p., Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1,
tel.: 485123240, 724523265.
Vodní díla (rybníky) na k. ú. obce Pertoltice (z hlediska povodňového ohrožení):
Požární nádrž v Dolních Pertolticích – v soukromém vlastnictví rodiny Reinišových
50°58'53.349"N, 15°4'44.266"E
Rybník Eflerův, majitel p.Joitová

50°59'0.851"N, 15°5'39.258"E

Šálkův rybník vlastník Josef Roček

50°59'2.763"N, 15°6'14.445"E

Hraniční rybník

50°59'24.860"N, 15°7'3.582"E

Rybník

50°59'18.916"N, 15°6'16.173"E

Panenský rybník – majitel Svaz rybářů v Liberci 50°58'29.732"N, 15°5'8.224"E
Rybník na parcele č.130, v Dolních Pertolticích, majitel Obec Pertoltice
50°58'40.259"N, 15°4'9.887"E
Příslušný vodoprávní úřad:
Adresa - Městský úřad Frýdlant, T. G. Masaryka 37, Frýdlant 463 73, Odbor stavebního úřadu
a životního prostředí, Oddělení životního prostředí
Spojení na Oddělení vodního hospodářství:
Jméno a příjmení / Funkce / Telefon
Ing. Hudousková Ivana
vedoucí oddělení životního prostředí - vodní hospodářství
482 464 024

2. ROZSAH OHROŽENÍ
2.1. Přirozená povodeň ovlivněna mimořádnými příčinami
Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí
zaplavení území nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle § 73 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších předpisů, vč. zákona č. 20/2004Sb. nebo povodňovými orgány, zejména při:
- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních
dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku
nebezpečných ledových zácp a nápěchů (viz dále);
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- dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající
tendenci.
Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních
typů:
- zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci
s dešťovými srážkami; letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti;
vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na
středních a větších tocích;
- letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik
málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých
tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně).
Rozsah ohrožení: na k. ú. obce Pertoltice je od Pertoltického potoka ohroženo Q100 (stoletou
vodou) cca 12 nemovitostí (viz ohrožené nemovitosti v bodě 3. tohoto plánu).
Povodňovou aktivitu pro svůj územní obvod vyhlašuje příslušný povodňový orgán – PK
obce Pertoltice
Základní zabezpečovací práce spočívají:
- zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby,
- řízení a zajištění mimořádných manipulací na vodních dílech (rybnících),
- sledování ledových jevů, zjišťování rozsahu a charakteru nebezpečných úseků,

odstraňování překážek ve vodních tocích, uvolňování koryta (zajištění průtočnosti)
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2.2. Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy
Povodeň způsobená umělými vlivy, a to především protržením hráze vodního díla, je
teoreticky možná, ale nemá dík velké ploše možného rozlivu mimo obydlené území zásadní
vliv. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:
- technická příčina havárie díla (malá pravděpodobnost)
- zemětřesení (velmi malá pravděpodobnost)

letecká katastrofa - pád letadla do hráze (velmi malá pravděpodobnost).

3. OBJEKTY (DOTČENÉ) OHROŽENÉ
Jméno a příjmení

Č. p.

Rysiowska

98

Srp

187

Hofmanovi

42

Votrubec

60

Nykrýn Bronislav

12

Čepelík Karel

56

Srpová Marie

54

Čepelíková Dagmar

53

Čepelíková Dagmar

č.e.5

Neufusová Blažena
Válko Miroslav
Mucha Miroslav a Květoslava
Kutil

45
č.e.10
36
č.e.7
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4. ORGANIZACE POVODŇOVÉ OCHRANY
4.1. Povodňová komise obce: Pertoltice
Seznam členů PK:
Viktor Podmanický
Zaměstnání:

Obec Pertoltice, starosta
Dolní Pertoltice 59

Bydliště:

Dolní Pertoltice 212

E-mail:

obec.pertoltice@volny.cz

PŘEDSEDA PK
Telefon do zaměstnání:

Mobil:
Krizové číslo:
Další telefony:
Fax:

Vladimír Hovad
Zaměstnání:

Policie ČR, psovod

Bydliště:

Horní Pertoltice 170

E-mail:

Vladimir.Hovad@seznam.cz

MÍSTOPŘEDSEDA PK
Telefon do zaměstnání:

Mobil:
Krizové číslo:
Další telefony:
Fax:

Petra Hovad Petříčková
Zaměstnání:

OÚ Pertoltice, účetní
Dolní Pertoltice 59

Bydliště:

Horní Pertoltice 170

E-mail:

ou_pertoltice@volny.cz

Bydliště:

724 523 087

ZAPISOVATELKA PK
Telefon do zaměstnání:

Mobil:
Krizové číslo:
Další telefony:
Fax:

Jiří Votrubec
Zaměstnání:

724162170
724189166

724162170
602 413 348

ČLEN PK
OÚ Pertoltice, řidič - údržbář
Dolní Pertoltice 60

Telefon do zaměstnání:

Mobil:
Krizové číslo:
Další telefony:
Fax:

E-mail:

Olga Čepelíková
Zaměstnání:
Bydliště:

TRW, Frýdlant
(starosta SDH)
Dolní Pertoltice 56

ČLEN PK
Telefon do zaměstnání:

Mobil:
Krizové číslo:
Další telefony:
Fax:

724148956
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E-mail:

Jiří Penčo
Zaměstnání:
Bydliště:

ČLEN PK- spojka
Telefon do zaměstnání:

OÚ Pertoltice, VPP

Mobil:
Krizové číslo:
Další telefony:
Fax:

Dolní Pertoltice 193

E-mail:

Počet členů na obci: 6

4.2. Spojení na sousední obce
Funkce

Jméno, příjmení

Telefon

Starosta
Místostarosta
Pracovník OÚ

Vladimír Stříbrný

pracoviště
Heřmanice

Starosta
Místostarosta
Pracovník OÚ

Vladimír Keller

Černousy

Starosta
Místostarosta
Pracovník MěÚ

Dan Ramzer

Frýdlant

606 673 286

Josef Hurník

Frýdlant

602 964 107

Starosta
Místostarosta
Pracovník OÚ

Frant. Kryšpín

Habartice

607973670

S.Vocásková

Habartice

Starosta
Místostarosta
Pracovník OÚ

Romana Šidlová

Bulovka

Starosta

Vladimíra
Erbanová

Místostarosta
Pracovník OÚ

kriz. prac.

mobil
724 179 386

724179443

Černousy

602124600

Bulovka
Višňová
Višňová

721036158
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4.3. Složky IZS
Složka/objekt
HZS LK- stanice
Liberec
HZS – Raspenava

Adresa
Šumavská 414/11,
Liberec 7, 460 01
Požární stanice,
Raspenava

Kontaktní osoba
Krajské operační a
informační středisko
OPIS

JSDH Frýdlant

Frýdlant, Okružní

Josef Šperl

Policie ČR

Územní odbor
Liberec

Policie ČR Hejnice
ZZS LK
Nemocnice Frýdlant

Spojení
950 471 011
Tísňové volání 150
950 472 185
Tísňové volání
150, 112
602 101 629
Centrální spojení
974 466 111
Tísňové volání 158

Frýdlant ul. V Úvoze
860

Ing. B. Václavík
MUDr. P. Ludvík

Tísňové volání 155
602 191 500
604 625 614

4.4. Nadřízená povodňová komise - ORP Frýdlant
Jméno, příjmení

Funkce

Telefon
pracoviště

Ing. Dan Ramzer
Josef Hurník
Jaroslav Vančura
Ing. Petr Beran
Ing. Veronika
Bubeníčková
Ing. Iva Hudousková
Josef Šperl

Starosta
Vedoucí KŠ
Předseda PK ORP
KŘ
Tajemník KŠ, PK
1. místostarosta
Člen, zást. ved. KŠ,
předsedy PK
2.místostarosta
Člen, zást. ved. KŠ,
předsedy PK
Tajemníce MěÚ
Člen KŠ
Člen PK ORP
Hlásná pov. služba
Člen PK, KŠ ORP
Velitel JSDH

kriz. prac.

mobil

482 312 150
482 464 060

606 673 286

482 464 035

602 101 627

482 312 442

606 262 603

602 189 364
482 464 062
482 312 146

602 101 634

482 464 024

724 848 769
602 101 629

4.5. Dodavatelé energií – pohotovostní služby
RWE-GAS Net,
dispečink Západ

Klišská 940/96
Poruchová služba
400 01 Ústí n. Labem
Ing. Vokoun

1239, 457 325 412,
602 549 723,
475 325 817
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ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín

Teplická 874/8
405 02 Děčín

Poruchová služba
dispečink

Frýdlantská
vodárenská
společnost, a.s.

Zahradní 768
464 01 Frýdlant

Poruchová služba

840 850 860,
411 126 212,
481 105 211
721 852 404,
482 312 122

4.6. Opatření k ochraně před povodněmi
Povodňové prohlídky (§72 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů)
Povodňové prohlídky provádí povodňové orgány spolu se správcem toku.
Povodňové prohlídky se provádějí nejméně jednou ročně:
- před obdobím jarního tání (zpravidla březen), nebo
- před obdobím letních povodní (zpravidla konec května).
Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (foto, video).
Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, které vedou k odstranění
případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění
nežádoucích křovin a dřevin apod.).
Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů
apod.
Dále se povodňová prohlídka provádí vždy před nebezpečím vzniku povodní mezi 1.
SPA a 2. SPA na příkaz předsedy PK, rozsah Povodňové prohlídky určí předseda PK.
Předpovědní a hlásná služba (§ 73 vodního zákona ve znění pozdějších předpisů)
Předpovědní služba:
Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky
ochrany před povodněmi o možnosti vzniku přirozené povodně a o dalším nebezpečném
vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména
o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje
Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí.
Předpovědní služba je na území obce Pertoltice organizována následovně:
- prostřednictvím povodňové komise správního obvodu obce s rozšířenou působností
města Frýdlant zpráva o nebezpečí povodně může přijít i prostřednictvím „hromadných
sdělovacích prostředků“
- zpráva o nebezpečí povodně může přijít v případě lokálních vydatných dešťů nebo tajícího
sněhu od obyvatel, kteří jsou v okolí vodotečí (potoků) nebo rybníků.
Hlásná služba
Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování
obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje
povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a
předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu
před povodněmi.
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4.7. Organizace hlásné a hlídkové služby
Hlásnou službu zajišťují:
Po zprovoznění hlásiče – Hladinoměr (1 ks), u mostu v Dolních Pertolticích na silnici
III.třídy směrem na Předlánce a Višňovou.
Zaměstnanec obce: Jiří Votrubec Dolní Pertoltice 60 a Jiří Penčo Dolní Pertoltice 193
V období povodňové aktivity bude v případě potřeby hlásná služba posílena o vybrané členy
PK obce.
Hlídková služba bude zajištěna členy SDH obce.

4.8. Varování, vyrozumění obyvatelstva
Prostředek
Bezdrátový
rozhlas
Vozidla SDH

Umístění
Obecní úřad
Pertoltice
Obecní úřad
Pertoltice

Spojka

Ovládání
centrální

Odpovědný
starosta

Individuální –
řidič (vel. vozu)
starosta

Velitel JSDH
starosta

Pozn.
CAS RTHP AVIA
30
Člen PK

Varovný signál „Všeobecná výstraha“ – siréna – 140 sekund kolísavý tón – vždy po
houkání bude upřesněno o jakou událost se jedná

4.9. Síly a prostředky k řešení události na území obce
4.10. Zajištění evakuace, nouzového přežití obyvatelstva
Přijímací střediska, nouzové ubytování (do 24 h.)
Odbavovací
Personál
Pořadové číslo
kapacita
(počet, jména)
(evak. osob)
1.
max 100

Adresa

Spojení
tel., fax, mobil

Dolní Pertoltice 724189166
64

Nouzové ubytování a stravování
Zařízení

Adresa

Sál KD

D.Pertoltice
64

Zasedací
místnost

Nová
hasičská zbr.

Kontakt

Spojení
724189166

Počet
lůžek

Stravovací
kapacita

80

100

20

Bez
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5. SMĚRNICE PRO ČINNOST POVODŇOVÉ KOMISE
Stanoviště Povodňové komise obce Pertoltice je na Obecním úřadě v Pertolticích čp.59.
Evakuační místo se nachází v budově čp.64.
Telefonní spojení na obecní úřad: 724 162 170
Doporučené vybavení pracoviště povodňové komise:
- Povodňový plán, Povodňová kniha
- PC s tiskárnou, SW MS OFFICE s funkčním připojením na počítačovou síť Internet
(minimálně s možností odesílat a přijímat elektronickou poštu)
- televizní přijímač
- ruční akumulátorové osvětlovací prostředky (nouzové osvětlení pracoviště PK)
- mobilní telefony, telefony, fax, kreslící a psací prostředky
- fotoaparát s výkonným bleskem, videokamera, dalekohled, měřící pásmo 50 m
- proviantní zabezpečení pro přípravu teplých nápojů a ohřev stravy, záložní oděvy a obuv
POVINNOSTI ČLENŮ POVODŇOVÉ KOMISE:
Předseda povodňové komise: - starosta obce
- rozhoduje o svolání povodňové komise (PK)
- řídí činnost PK
- na základě zjištěných informací o povodňové situaci vydává rozhodnutí k řešení
protipovodňových opatření, vyhlašuje jednotlivé stupně povodňové aktivity
- organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech katastru obce
Pertoltice (telefonicky (SMS), osobní sdělení - spojky)
- rozhoduje o nasazení sil a prostředků
- rozhoduje o vyžádání pomoci cestou nadřízené PK Frýdlant
- schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
- informuje nadřízenou PK Frýdlant o vzniklé situaci a přijatých opatření
Dále povinnosti ze zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
- osobně jednou za rok řídí nácvik činnosti PK a provádí prověrky připravenosti PK
- zodpovídá za aktualizaci Povodňového plánu
- schvaluje a předává Zprávu o povodni (§76 zákona 254/2001 Sb.)
- organizuje povodňovou prohlídku (§72 zákona 254/2001 Sb.)
Místopředseda povodňové komise:
V nepřítomnosti předsedy komise má stejné povinnosti a pravomoci jako předseda povodňové
komise.
Plní tyto úkoly:
- spolu s předsedou PK organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech
katastru obce Pertoltice - telefonicky (SMS), osobní sdělení - spojky
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- spolu s předsedou PK obce rozhoduje o nasazení sil a prostředků v podřízenosti OÚ a
smluvně zajištěné techniky od právnických osob a řídí nasazení této techniky a prostředků
- plní ostatní úkoly uložené předsedou PK
V době mimo povodňovou aktivitu provádí min. dvakrát do roka dohovory o zajištění zemních
strojů (rypadla, nakladače, hutníci prostředky) autojeřábů, dopravní techniky (sklápěčky,
valníky apod.), mobilní elektrocentrály, cisterny na vodu apod. Výsledky jednání o zajištěné
technice a prostředků zapisuje vždy do Povodňové knihy.
Člen povodňové komise:
- vedou přehled o osobách, technice a prostředcích Sboru dobrovolných hasičů
obce Pertoltice
- řídí hlásnou a hlídkovou službu a zabezpečují informace pro varování obyvatelstva v místě
očekávané povodně
- vedou přehled o hlavních přívodech a rozvodech elektro (plynu) v obci (pro případ nutnosti
rychlého odpojení)
- vedou přehled o místech lékařské pomoci (rychlá pomoc při úrazu)
- spolupracují s hygienickou a veterinární správou
- organizují likvidaci uhynulých zvířat
- organizují nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou
- řídí způsob a místo ubytování evakuovaných osob (Evakuační místo: Obecní úřad)
- organizují zásobování evakuovaného obyvatelstva potraviny, ošacení, apod.
- rozhodují o přidělení humanitární pomoci postiženým občanům
- zabezpečují spolupráci s ČČK a ostatními organizacemi (ADRA, Člověk v tísni, ....)
- organizují ostrahu majetku v zaplavených nemovitostech (opatření proti krádežím majetku
evakuovaných občanů)
- zabezpečují provedení evidenčních a dokumentačních prací při a po povodni (foto, video)
- vedou centrální evidenci škod způsobených povodní na k. ú. obce Pertoltice
- plní ostatní úkoly uložené předsedou PK
Zapisovatelka:
- aktivuje pracoviště PK
- udržuje spojení se členy PK a ostatními spolupracujícími orgány
- vede přehled o postižených a evakuovaných osobách při povodni (jméno, příjmení, datum
narození, trvalé bydliště, místo nynějšího pobytu)
- přijímá hlášení (nebo sama průběžně zjišťuje situaci) o zjištěném aktuálním povodňovém
stavu z obce Pertoltice
- neprodleně informuje PK města Frýdlant o aktuálním povodňovém stavu na k. ú. obce
Pertoltice
- zaznamenává veškeré informace a rozhodnutí předsedy PK do Povodňové knihy
- plní ostatní úkoly uložené předsedou PK
Další členy povodňové komise aktivuje v případě potřeby starosta v souladu s § 78 čl. 1
vodního zákona 254/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů.

OBEC PERTOLTICE
IČ0 00671959 Dolní Pertoltice č.p. 59, p. Frýdlant , PSČ 464 01 tel.: 724 162 170 E-mail:
ou_pertoltice@volny.cz obec.pertoltice@volny.cz bankovní spojení 18521461 /0100 KB Frýdlant
datová schránka: decazs5

6. PŘEHLED HLÁSNÝCH PROFILŮ
6.1. Stupně povodňové aktivity (SPA)
/§70 čl. 2 zákona 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů/
Vymezení hlavních pojmů:
Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily
se podle významu rozdělují do tří kategorií:
Základní hlásné profily – kategorie A – jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi
na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření
k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní
povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
Doplňkové hlásné profily – kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou
nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou
zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které
mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.
Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na
směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na
tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina
vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty
sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují
vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.
- první stupeň stav bdělosti (na hlásném profilu označeno zelenou značkou)
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 těchto jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti při zjištění
mimořádných okolností ke vzniku zvláštní povodně,
- druhý stupeň stav pohotovosti (na hlásném profilu označeno žlutou značkou)
vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se
také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle
z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před
povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečení práce, provádějí se
opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.
- třetí stupeň stav ohrožení (na hlásném profilu označeno červenou značkou)
vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení života a majetku
v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a
skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových
opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.
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6.3. Kritická místa (místa zvláštní pozornosti)
Obecně lze říci, že kritickými místy jsou všechny mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku
nedostatečnou průtočnou kapacitou. Při zanesení dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody
z koryta toku. Silami SDH při povodňových stavech tyto místa monitorovat a odstraňovat
naplavené předměty!

7. PRVNÍ STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY – BDĚLOST
(tento stav nastává – nevyhlašuje se)
Tento stav lze také přirovnat k ostražitosti, tedy ke stavu, kdy povodňová komise musí
věnovat velkou pozornost vývoji počasí a vodním stavům na vodních tocích a rybnících
(například už mnoho dní prší, voda nebezpečně stoupá, situace se zhoršuje, informace
v mediích o nebezpečí povodní, nepříznivá předpověď počasí).
I. stupeň povodňové aktivity (SPA) - nastává při zvýšení hladiny vody ve vodních tocích
nad normální stav.
Dosažení limitního stavu vodní hladiny v hlásném profilu k zelené značce.
Hlavní úkoly a opatření I. stupně povodňové aktivity:
1.
Svolat část povodňové komise – posoudit vzniklou situaci. Zkontrolovat a nadále sledovat
prognózu vývoje počasí z Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmi.cz nebo
získávat informace od pobočky ČHMÚ Hradec Králové nebo Ústí nad Labem (viz důležitá
spojení), dále z povodí Labe.
- předseda PK, povodňová komise
2.
Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby - průběžné sledování výšky vodní hladiny v
potocích a na rybnících.
Provést povodňovou prohlídku (závady, důraz na předměty v těsné blízkosti břehové hrany
vodních toků - složené dříví, popelnice, auta, atd. nebezpečí zanesení průtočných profilů).
(Poznámka – dochází ke stavu, kdy může dojít k ohrožení velkou vodou, ovšem také nemusí,
velmi záleží na vývoji počasí, například delší dobu prší (rychlé odtávání sněhu) půda je již
dešťovými srážkami nasycena a voda se dále nevsakuje (nebo půda je promrzlá), kanalizace
na dešťovou vodu je přeplněna, voda teče po komunikacích, atd.).
- hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK SDH
3.
Navázat spojení s nadřízenou PK ORP Frýdlant a se sousedními PK - informovat se o
povodňové situaci (vodní stavy a prognózu vývoje povodňových stavů). Informovat PK ORP
Frýdlant o zjištěných povodňových informacích.
Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí. Získávat
informace od nadřízené PK ORP Frýdlant a správce toku (vodohospodářský dispečink Povodí
Labe a Lesy ČR).
- Povodňová komise
4.
Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení
s právnickými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál.
- SDH, urč. členové PK
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5.
Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, kontrola
základních zdravotnických pomůcek. SDH,
- Povodňová komise
6.
Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla,
háky atd.). Zprovoznit svítilny.
- SDH, Povodňová komise
7.
Zahájit manipulaci na rybnících. (Kontaktovat správce nebo majitele) - Povodňová komise
8.
Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet náhradní
zdroje elektrické energie.
-SDH, určení členové PK
9.
Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy. - zapisovatelka

8. DRUHÝ STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY POHOTOVOST
(POZOR - tento stav se již vyhlašuje – provádí se varování fyzických a právnických osob je to povinnost ze zákona!)
II. stupeň povodňové aktivity se vyznačuje tím, že koryta potoků jsou naplněna po břehovou
hranu a místy dochází k vybřežování vody. Nad zastavěným územím došlo k přívalovým
dešťům nebo delší dobu vydatně prší a dochází k rychlému naplňování rybníků. Vodní hladina
dosahuje v hlásném profilu k žluté značce (jsou dosaženy limitní hodnoty odpovídající II.
SPA).
Časový plán při vyrozumění povodňové komise:
Čas Č Popis činnosti
Č + 0 Některý z pověřených členů PK obdrží zprávu o blížící se povodni
do Č + 10 min Člen komise prověří zpětným dotazem pravdivost zprávy
v Č + 10 min Vyrozuměný člen PK neprodleně vyrozumí ostatní členy PK
v Č + 1 hod Musí být vybraní členové PK na pracovišti PK
Hlavní úkoly a opatření II. stupně povodňové aktivity:
1.
Svolat celou PK.
Prověřit telefonické spojení s nadřízenou PK ORP Frýdlant a sousedních PK obcí.
Zjistit aktuální stav a vývoj povodňové situace (informace od ČHMÚ, správce povodí –
vodohospodářský dispe
ink - a sdělovací prostředky) – předseda PK, Povodňová komise, SDH
2.
Průběžně zjišťovat stav výšky hladin v potocích a rybnících.
Provézt kontrolu kritických míst (člen PK dostane výtisk kritických míst - dle tohoto plánu
- a bude provedena jejich kontrola)
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- hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK, SDH

3.
Provést kontrolu hydrometeorologické situace na internetových stránkách ČHMÚ
(www.chmi.cz)
- určený člen PK
4.
Na základě prověřených zpráv vyhlásit II. SPA, vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci
hladiny a o možnosti evakuace při dalším zvyšování hladiny.
Vyzvat obyvatele k zabezpečení plovoucích a volně ložených předmětů, ke zhodnocení
způsobu zabezpečení a manipulace s domácím zvířectvem a k dobytí baterií mobilních
telefonů.
Varovat fyzické a právnické osoby (viz. část 3 - ohrožené nemovitosti). Pro varování
ohrožených osob použít – telefonní spojení (SMS – infokanál, osobní sdělení – spojky (SDH),
předseda PK, členové PK, SDH
5.
Informovat nadřízenou PK ORP Frýdlant o provedených opatřeních. - předseda PK
6.
Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu. Ve spolupráci s PČR
instalovat zákazy vjezdu do ohrožených míst.
- povodňová komise
7
Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních.
- určený člen PK
8.
Příprava a instalace povodňových zábran. Řešit osobní a věcnou pomoc vybraným občanům
( nemocní, imobilní, věkově starší, atd.).
- SDH, určení členové PK
9.
Pohotovost vybraných technických prostředků a smluvně zajištěné techniky od právnických
osob.
- SDH a smluvně zajištěná technika
10.
Průběžně vést záznamy do Povodňové knihy.
- zapisovatelka
11.
Při stoupající tendenci hladin zajistit veškeré vybavení pro členy PK, včetně spacáků, jídla a
pití
- zapisovatelka
12.
Nachystat náhradní zdroj elektrické energie (elektrocentrála) pro případ výpadku - pro
připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod.
- určený člen PK
13.
Zkontrolovat lékárničku s dezinfekčními prostředky.
- zapisovatelka
15.
Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video).
- určený člen PK
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9. TŘETÍ STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY - OHROŽENÍ
(POZOR - tento stav se opět vyhlašuje – provádí se varování fyzických a právnických osob)
K vyhlášení použije povodňová komise stejné nástroje jako v předchozím II. stupni
povodňové aktivity, navíc je možné použít varovnou sirénu (všeobecná výstraha).
Dochází ke stavu, kdy voda z potoků již vybřežuje a zaplavuje okolí, je naplněna retence
rybníků. Hladina vody dosáhla v hlásném profilu k červené značce (byly dosaženy limitní
hodnoty pro vyhlášení III. SPA). Je ohroženo zdraví a životy lidí a je přímo ohrožen majetek
občanů a obce v záplavovém území.
Hlavní úkoly a opatření III. stupně povodňové aktivity:
1.
Zhodnotit situaci a vývoj počasí, rychlost stoupání hladin vody (získat informace od ČHMÚ,
správce povodí, nadřízené PK ORP Frýdlant). Na základě těchto informací vyhlásit III. SPA
(využít přílohu číslo 2. Prohlášení nadřízené PK ORP Frýdlant).
Vyhlásit upozornění o zvyšující se tendenci hladiny toků a o evakuaci obyvatel.
- předseda PK, povodňová komise
2.
Stejně jako u II. SPA:
Průběžně zjišťovat stav výšky hladin v potocích a rybnících (dle možností manipulovat s
rybníky).
Provézt kontrolu kritických míst (člen PK dostane výtisk kritických míst dle tohoto plánu a bude provedena jejich kontrola)
- hlásná a hlídková služba posílená určenými členy PK,SDH
3.
Provést kontrolu hydrometeorologické situace na internetových stránkách ČHMÚ
(www.chmi.cz)
- určený člen PK
4.
Průběžně informovat nadřízenou PK ORP Frýdlant v případě potřeby požádat o pomoc.
- předseda PK
5.
Při zvyšující se tendenci hladin - připravit evakuační středisko.
Připravit obyvatele obce Pertoltice na evakuaci (podle potřeby). Vyzvat obyvatele, aby si
sbalili potřebné věci.
V případě potřeby zabezpečit evakuaci ohrožených osob do budovy hasičské zbrojnice nebo
do budovy čp.64 (logistické zajištění – strava, ošacení, informace příbuzným, atd.).
Podle požadavků občanů poskytnout personální, technickou a materiální pomoc (věcná a
osobní pomoc starším osamoceným občanům, invalidům, atd…). - SDH, Povodňová komise
6.
Nabít akumulátory mobilních telefonů na plnou kapacitu.
- Povodňová komise
7.
Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních.
- určený člen PK
8.
Odvoz (odtah) vozidel zaparkovaných uvnitř záplavového území. Odstraňovat naplavené
předměty zabezpečovat průtočnost (viz kritická místa).
řidiči, SDH
- Povodňová komise
9.
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Nebezpečně zatopené prostory nebo cesty označit viditelným varováním. Vyznačit objížďky.
Instalovat zákazy vjezdu (spolupráce s PČR).
- PK, SDH, PČR
10.
V případě nebezpečí zaplavení rozvaděčů elektrické energie (plynu) vypnout hlavní přívody.
- určený člen PK
11.
Předcházet možnému zamoření vody a půdy škodlivinami – ropné produkty, barvy, hnojiva,
atd. – informovat občany
- určený člen PK
12.
Podle stavu a situace plnit záchranné práce a evakuaci ohrožených občanů a domácího
zvířectva.
- SDH, Povodňová komise
13.
Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video). Poskytnout informace
obyvatelstvu a médiím.
- Povodňová komise
14.
Zápis do povodňové knihy provádět průběžně. Mít trvalý přehled o evakuovaných občanech
- zapisovatelka
15.
Nachystat pro členy PK náhradní oblečení.
-určený člen PK
16.
Rozdělit činnosti členům PK.
- nepřetržitá činnost předseda PK
18.
Zajištění majetku v zaplavených oblastech (ostraha majetku).
- PK, SDH, PČR

10. HLAVNÍ ČINNOST PO POVODNI
- po poklesu (opadnutí) velké vody odvolá povodňová komise III. A II. SPA (stejným
způsobem jako v předchozích případech dochází k vyrozumívání právnických a fyzických
osob)
- při vstupu do nemovitostí (po opadnutí vody) dbát zvýšené pozornosti s ohledem na zdraví a
bezpečnost
- odčerpávat vodu ze sklepů silami SDH (popřípadě požádat o pomoc nadřízenou PK nebo
sousední SDH)
- v případě, že byl vypnut hlavní vypínač elektrické energie a voda „namočila“
elektroinstalaci, nebo lze důvodně předpokládat, že voda, nebo vlhkost pronikla
k elektroinstalaci tento vypínač nezapínat do doby, než bude provedena kontrola
kvalifikovaným pracovníkem
- provedení dokumentačních prací způsobených škod vzhledem po povodni
(fotodokumentace, popřípadě videozáznam, označení výšky povodňové vody)
- informovat nadřízenou PK, případně požádat o pomoc při odstraňování následků po
povodni)
- zahájit odstraňování škod, odvoz odpadu a provedení dezinfekce všech zaplavených
obytných prostor
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- provedení soupisu a odhad finančních škod způsobených povodní

Je nutné si uvědomit, že nedodržováním hygienických zásad může v případě vzniku
záplavového nebezpečí dojít k vážnému ohrožení zdraví, popřípadě i života, nebo
negativnímu dopadu na životní prostředí a majetek!

11. EVIDENČNÍ A DOKUMENTAČNÍ PRÁCE
Záznamy v povodňové knize:
a) doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí
(např. záznam telefonátu),
b) doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, adresátů, způsobu a doby
odeslání,
c) obsah příkazů,
d) popis provedených opatření,
e) výsledky povodňových prohlídek.
Zápisy do povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené; jsou povinny každý zápis
podepsat.
Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem:
A. Telefonické zprávy (fonogramy) se zapisují do povodňové knihy, také se mohou
telefonické zprávy nahrát na diktafon a později přepsat buď ručně do povodňové knihy, nebo
na počítači. Přijaté zprávě se přidělí evidenční číslo, dále se doplní, od koho byla přijata,
kdy byla přijata, její zápis, komu, kdy a jakým způsobem předána.
B. U zpráv, které jsou již v tištěné formě, např. fax (z faxových zpráv se musí provést kopie
na kopírce, pokud je fax vytištěn na termopapíru), nebo jiná písemnost, fotografie, mapy,
kopie novinových článků apod. se přidělí evidenční číslo z povodňové knihy (do povodňové
knihy se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla předán, dále
stručný název zprávy a obsah), zpráva se tímto číslem označí a uloží do desek pro ukládání
dokumentů (jedná se o desky s rychlovazačem).
C. Zprávy na CD, magnetofonových páskách a videokazetách se evidují jako ostatní zprávy
podle bodu B.
Zákres do pracovní mapy Povodňové komise PERTOLTICE
Do pracovní mapy povodňové komise se provádějí pravidelné zákresy povodňové situace
a vždy se udává čas vzniklé situace, do mapy se rovněž zakreslují objížďky a další opatření
spojená s řízením práce povodňové komise (mapa je přílohou tohoto plánu).
Označování nejvýše dosažené hladiny vody
Označení nejvýše dosažené hladiny vody se silami obce provede pouze provizorně tak, aby
byla známa výše hladiny a později mohla být výše hladiny osazena normovou vodní značkou
(ČSN 75 2911).
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Foto a video dokumentace
V průběhu povodně, ale především po kulminaci jednotlivých povodňových vln je nutné
provést objektivní fotografickou a video dokumentaci. Dokumentaci provádí pověřený člen
povodňové komise obce. Dokumentace se zakládá do povodňové knihy. Dokumentace slouží
k objektivnímu zachycení způsobených škod po povodni a pro zpracování souhrnné zprávy
o povodni.
Souhrnná zpráva z povodně
Z každé povodně se zpracovává souhrnná Zpráva o průběhu povodně (§76 zákona
254/2001 Sb. vodní zákon ve znění pozdějších předpisů. Ve Zprávě jsou uvedena všechna
důležitá data o povodni. Především začátky a konce jednotlivých akcí, které povodňová
komise organizovala, souhrn škod na majetku, mapa se zákresem zaplaveného území, kopie
důležité foto a video dokumentace. Doporučení k odstranění škod a následků po povodni,
návrhy na zlepšení apod.

12. PŘÍLOHY
1. Povodňová kniha
2. Možný vzor vyhlášení II. (III.) stupně povodňové aktivity
3. Možný vzor odvolání II. (III.) stupně povodňové aktivity
4. Možný vzor tiskové zprávy
5. Desky pro ukládání přijatých dokumentů
6. Pracovní mapa
7. CD (Povodňový plán ORP , KULK + přílohy)
8. Pomůcky: Vysvětlení pojmu „stoletá povodeň“, Metodický pokyn odboru ochrany vod
MŽP, Schémata přenosu informací, Varovné signály a evakuace, Osnova zprávy o povodni,
Označení vozidel PK a visačky členů PK.

Použitá literatura
- Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
- Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 POVODŇOVÉ PLÁNY,
- Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné
a předpovědní služby, internet, foto z povodně.
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