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1 Úvod 
 
Povodně jsou součástí přirozeného oběhu vody. Principy ochrany před povodněmi 
vycházejí ze základní zásady, že povodním nelze zabránit. Lze však jejich průběh 
ovlivňovat a omezovat rozsah povodňových škod a následků. 
 
Základní ustanovení o ochraně před povodněmi obsahuje vodní zákon, který 
rozvádí všeobecné povinnosti při ochraně před povodněmi, upravuje organizaci 
povodňových orgánů, stanoví jejich základní působnost, a to tak, aby odpovídala i 
mimořádnosti situace v čase povodní, upravuje řízení při ochraně před povodněmi. 
 
Povodňový plán obce Proboštov je souhrn organizačních a technických opatření, 
potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů 
a společnosti a na životním prostředí obce.  Znění povodňového plánu odpovídá v 
současné době platné právní úpravě. 
 
 

Aktualizace 
 
Část organizační 

 1 x ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na 
personální obsazení povodňových komisí a telefonní kontakty. 

 Aktualizaci provádí Obecní úřad nebo zpracovatel povodňového plánu dle pokynů 
Obecního úřadu a zaznamená ji do tabulky. 

 Revize této části PP nepodléhá dalšímu schválení. 
Část věcná a grafická  

 Podle odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV 752931 Povodňové 
plány) se provádí při výrazných změnách, s komentářem změn. Tato aktualizace 
podléhá vydání souladu s povodňovým plánem ORP Teplice. 

 Aktualizaci provádí Obecní úřad nebo zpracovatel povodňového plánu dle zadání 
Obecní úřadu a zaznamená ji do tabulky. 

 
 
Použité podklady 
 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), 
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění 

pozdějších předpisů 
 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů  
 ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon) 
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
 MŽP, Metodický pokyn č. 9  odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a 

předpovědní povodňové služby, Věstník MŽP č. 12/2011 
 MŽP, Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků 

zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů, Věstník MŽP č. 
7/2000 

 TNV 75 2931 - odvětvová technická norma vodního hospodářství – povodňové 
plány 
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 Digitální povodňový plán České republiky v aktuálním znění, MŽP ČR 
 Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR, Mze, MŽP ČR 
 Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě 

blízkými opatřeními v ČR, VÚV, v.v.i., 2015 
 Zpráva o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR – Mze ČR, 

MŽP ČR 2000 
 

 Povodňový plán Ústeckého kraje v aktuálním znění, KÚ ÚK 2019 
 Povodňový plán ORP Teplice v aktuálním znění, MM Teplice 2019 
 Podklady obce Proboštov – jednání 15. 3. 2019 
 Terénní šetření v obci a v povodí vodních toků – 19. - 20. 3. 2019 
 Studie ZÚ – Modlanský potok, Ing. Jakub Krise, 2005 
 Vyhodnocení povodní v ČR, ČHMÚ, v.v.i  

 
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého, KÚ Ústeckého kraje, 2004 

 
 
 
1.1 Správci vodních toků 
 
Vodní toky ve správním území obce byly identifikovány průnikem vektorových vrstev 
správního území obcí a vrstvy DIBAVOD – vodní toky pojmenované. Správci toků byli 
identifikováni z mapové aplikace ISVS generované dle podkladů MZe ČR. 
 

Vodní tok (pojmenovaný) ID CEVT Správce toku Pozn. 

Modlanský potok 10 100 703 Povodí Ohře, s.p. Ř.km 0,0 – 7,59 

Modlanský potok 10 100 703 Lesy ČR, s.p. Ř.km 7,59 – 12,35 

Přítkovský potok 10 103 269 Povodí Ohře, s.p. Ř.km 0,0 – 1,59 

Přítkovský potok 10 103 269 Lesy ČR, s.p. Ř.km 1,59 - 

LBP přítok Modl.potoka od 
Přítkova 

102 370 19 Povodí Ohře, s.p. Ř.km 0,0 – 0,69 

LBP přítok Modl.potoka pod 
rybníkem 

10 229 964 Povodí Ohře, s.p. Ř.km 0,0 – 0,74 

Račí potok 10 220 591 Povodí Ohře, s.p. Ř.km 0,0 - 2,22 

Bystřice 10 100 315 Povodí Ohře, s.p. Ř.km 0,0 – 19,92 

 
Pozn.: Správa vodních toků je zobrazitelná např. v dPPČR – www.dppcr.cz nebo v aplikace MZE 
ČR – Centrální evidence vodních toků CEVT. 
 

Kontakty na správce toků jsou vedeny jako výstup  POVISu ve formátu PDF  
a jsou samostatnou přílohou povodňového plánu. 
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1.2 Příslušný vodoprávní úřad 
 

Organizace Pracoviště  - spojení 
Vodoprávní úřad magistrátu města  
Teplice  
Mírové náměstí 2970 
415 95 Teplice 

Ing. Dagmar Teuschelová 
vedoucí odboru životního prostředí 
tel.: 417 510 903, 
e-mail: teuschelova@teplice.cz 
 
Vodoprávní úřad – OŽP 
 
Anita Stelzerová 
tel.: 417 510 907 
e-mail: stelzerova@teplice.cz  
 
Ing. Lenka Zachová 
tel.: 417 510 906 
e-mail: zachova@teplice.cz  
 

Vodoprávní úřad Krajského úřadu Ústeckého 
kraje  
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 

Ing. Monika Zeman, MBA,  
vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství 
tel.: 475 657 959 
e-mail: zeman.m@kr-ustecky.cz  
 
Mgr. Jan Koch 
vodní hospodářství, povodně, autovraky 
tel.: 475 657 180 
e-mail: koch.j@kr-ustecky.cz  
 

 
 
1.3 Povodňové orgány 
 
Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány.  
V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány: 

 Orgány obce Proboštov: zastupitelstvo obce, starosta, obecní úřad 
 Magistrát statutárního města Teplice jako orgán ORP 
 Krajský úřad Ústeckého kraje 
 Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší 

ministerstvu vnitra. 
V období povodně je povodňovým orgánem: 

 Povodňová komise obce Proboštov 
 Povodňová komise ORP Teplice 
 Povodňová komise Ústeckého kraje 
 Ústřední povodňová komise 

 
Kontakty na úřady a povodňové komise jsou vedeny jako výstup  POVISu ve 

formátu PDF a jsou samostatnou přílohou povodňového plánu. 
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2 Věcná část 
 
2.1 Charakteristika území 
 
Obec Proboštov se nachází v okrese Teplice, v Ústeckém kraji, zhruba 3 km severně od 
Teplic. Žije v ní přibližně 2 700 obyvatel. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a 
bytovými domy podél komunikací. Vlastní Proboštov se rozkládá v nadmořské výšce 230 
- 260 m n. m. Místní část Přítkov ležící severovýchodně od Proboštova leží ve svahu 
v nadmořské výšce 280 – 345 m n.m. 
Obcí protéká Račí, Přítkovský a Modlanský potok. Západní hranici obce kopíruje Bystřice. 
Nejvýznamnější vodní plochou je Proboštovský rybník. Katastrální území celé obce se 
nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C.  
 
Obec Proboštov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Proboštov. Zdrojem 
vody je přivaděč Vodárenské soustavy Fláje, ze kterého je zásobován VDJ Proboštov. Na 
vodovod je napojeno 99 % obyvatel. Provozovatelem vodovodu je od 1. 1. 2019  
společnost Severočeská servisní a.s. 
 
Obec má jednotnou kanalizační síť, která je napojena na sběrač „D“ z Krupky. Pomocí ČS 
Sobědruhy jsou odpadní vody přečerpávány do kanalizačního systému města Teplice s 
odvedením na ČOV v Bystřanech. Odpadní vody od 88 % trvale bydlících obyvatel jsou 
vypouštěny do kanalizace a zbylých 12 % obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče. 
Provozovatelem je od 1. 1. 2019 společnost Severočeská servisní a.s. 
 
Obcí prochází železniční trať 130 Ústí nad Labem – Klášterec nad Ohří se zastávkou 
Proboštov. Zastavují zde osobní vlaky v půlhodinovém až hodinovém intervalu.  
 
Obec je obsluhována autobusovými linkami Dopravy Ústeckého kraje: 481 (Krupka – 
Proboštov – Teplice – Žim), 482 (Přítkov – Teplice – Kostomlaty pod Milešovkou),  494 
(Teplice – Proboštov – Dubí) a 524 (Litvínov – Přítkov – Chlumec). (od 1. září 2019 přibyde 
linka 123 MHD Teplice v trase Přítkov – Teplice, nemocnice). 
 
 
Klimatická charakteristika 
 
Oblast Proboštova spadá vzhledem v k poloze v úpatí Krušných hor do přechodu tří 
klimatických regionů. MT7 rychle přechází přes MT4 do CH7 . (Quittova klasifikace – Atlas 
podnebí Česka, 2007). 
 
Veličina Region – MT7 Region – MT4 Region – CH7 
Počet letních dní   30 – 40 20 - 30 10 - 30 
Počet mrazových dní   110 - 130 110 - 130 140 - 160 
Počet ledových dní  40 - 50 40 - 50 50 - 60 
Průměrná teplota v lednu   -2 - -3 -2 - -3 -3 - -4 
Průměrná teplota v dubnu 6 – 7 6 – 7 4 – 6 
Průměrná teplota v červenci  16 – 17 16 – 17 15 – 16 
Průměrná teplota v říjnu  7 – 8 6 -7  7 – 8 
Počet dnů se srážkami alespoň 1 mm 100 – 120 100 – 120 120 – 130 
Srážkový úhrn ve vegetačním období  400 - 450 350 - 450 500 - 600 
Srážkový úhrn v zimním období  250 – 300 250 – 300 350 – 400 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 100 100 - 120 
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Hydrologická charakteristika 
 
Páteřním tokem obce je Modlanský potok. Důležitými přítoky jsou levostranný bezejmenný 
přítok z Přítkova, Přítkovský potok a pravostranný Račí potok. Západní hranici obce 
kopíruje vodní tok Bystřice (Teplický p.). 
 
Modlanský potok  
 
Modlanský potok pramení na jižních svazích Lysé hory v Krušných horách ve výšce 750 
m.n.m.. Protéká jako bystřina jižním směrem lesnatým údolím k silnici č. 253 (Dubí – 
Krupka) a dále již regulovaným korytem přes obce Proboštov (levostranný přítok 
Přítkovský a pravostranný Račí potok), Sobědruhy, Srbice, Staré Srbice, nádrží 
Modlanská a propojovacím korytem až do nádrže Kateřina ve výšce 191 m.n.m. 
 
Modlanský potok – N-leté průtoky ze studie záplavového území 

Tok Profil Km2 Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
Modlanský p. Km 6,93 

(Proboštov) 
4,9 0,8 1,3 2,5 4,0 6,1 10,2 15,2 

Modlanský p. Nad VD 
Modlany 

22,2 1,6 2,5 4,6 7,9 12,1 20,2 30 

Třída přesnosti: IV., tzn. Q100, Q50 (±60%), Q10 (±40%) 

 
Historické povodně 
 
Z historických povodní je zaznamenána ta z roku 2002, kdy byly částečně zaplaveny 
zahrádky pod rybníkem v Proboštově a dále níže v Sobědruhách voda vybřežila z 
nekapacitní přeložky potoka do níže položené zástavby na pravém břehu. Jednalo so cca 
o pětiletou povodeň (Q5). 
K vybřežení dochází i na Přítkovském potoce nad kozí farmou v místě souběhu toku 
s komunikací, kde dochází k větvení přívalových přítoků a vody tečou i silničním příkopem 
po levé straně komunikace.  
 
 
 

2.2 Druh a rozsah ohrožení povodní 
 
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 2. nebo 3. stupně povodňové aktivity (SPA) a končí 
odvoláním 3. SPA, není-li v době odvolání 3. SPA vyhlášen 2. SPA. V tom případě 
končí odvoláním 2. SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen 2. nebo 3. 
SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné 
úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku. 
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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 Teplice.  
 
Za nebezpečí vzniku povodně se považují situace zejména při:  

 dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho 
stoupající tendenci,  

 déletrvajících 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.  
 
 
2.2.1 Výskyt povodní v oblasti Proboštova 
 
Povodně vyskytující se v oblasti jsou v převážné většině spojeny s hydrometeorologickou 
situací na území větší části Krušných hor. Mohou se vyskytnout i přívalové srážky 
lokálnějšího měřítka. To znamená, že povodní mohou být klidně postiženy pouze 
některé toky Proboštova.  
 
Nejčastěji se mohou vyskytovat následující typy povodní: 
 

 povodně přívalové způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity v letním 
období. Tyto povodně zasahují obvykle území s katastrofálními důsledky a velice 
rychlým průběhem. Průtoky dosahují extrémních hodnot při menším objemu 
povodňové vlny, těžko se předpovídají a většinou je nezachytí ani hlásný a varovný 
systém, proto se opatření soustředí především na oblast prevence.  Tato povodeň 
je nejpravděpodobnějším ohrožením  intravilánu Proboštova i Přítkova a její 
ničivé účinky může umocnit destrukce plotů a objektů přímo u toku. Situaci 
zásadním způsobem ovlivní riziko stržení lávek, zejména na Modlanském 
potoce. Na Přítkovském potoce bude ohrožen rybník v kozí farmě.  

 
 povodně způsobené táním sněhové pokrývky v zimním nebo jarním období, 

případně v kombinaci s dalšími srážkami. Tyto povodně se vyznačují velkým 
rozsahem a delší dobou trvání s ohrožením rozsáhlých území. Nedosahují 
většinou extrémních kulminací průtoků, objemy povodňových vln jsou však značné. 
Nebezpečí těchto povodní stoupá při kumulaci tání a teplých jarních 
dešťových srážek v oblasti. Je nutné sledovat stav sněhových zásob, 
prognózy teplých dešťů v Krušných horách, včetně prognóz dispečinku 
Povodí Ohře, s.p.  

 
 povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními srážkami. Tyto povodně 

zasahují rozsáhlá území Krušných hor a Podkrušnohoří, obvykle s extrémními 
průtoky i značnými objemy povodňových vln, především na větších tocích. 
Zpravidla jsou předpovězeny meteorologickou službou a v našich podmínkách 
nebývají tak časté, způsobují však plošně velké škody. Tento typ povodně je 
v Proboštově na Modlanském potoce také pravděpodobný. Ničivé účinky by 
neměly být s ohledem na časové možnosti zabezpečovacích prací tak 
značné, jako u zimních (jarních) povodní. Významnou měrou tuto povodeň 
ovlivní přirozená retence vody v krajině.  
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2.2.2 Přirozená povodeň na tocích 
 
Rozsah ohrožení při přirozené povodni vyplývá ze závěrů terénního šetření, které na 
tocích zpracovatel povodňového plánu za účasti zástupce Obecního úřadu provedl. Dále 
byly použity veškeré údaje o historických povodních, kterými disponuje Obecní úřad. 
V rámci terénního šetření byla pořízena podrobná pozemní fotodokumentace.  
 
Na tocích správního území Proboštova bylo k datu 30. 1. 2019 stanoveno 
vodoprávním úřadem Magistrátu města Teplice záplavové území Modlanského 
potoka – č.j. ODŽP 71123/231/R-16/05/St (úsek ř.km 4,377 – 8,514).  
 
Všechna stanovená, zrušená i zpracovaná záplavová území jsou shromažďována 
Ministerstvem životního prostředí ČR, jako ústředním povodňovým orgánem a jsou 
vizualizovaná v Digitálním povodňovém plánu ČR (dPP ČR) – www.dppcr.cz . Dále 
budou vždy v případě stanovení záplavového území obsažena v grafické části plánu 
ORP Teplice a následně obce Proboštov (možno využít prostředí dPP ORP). 
 
 
2.2.3 Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami 
 
Při povodni by se zcela neplánovaně mohly ukázat problémy při ucpání profilů 
propustků, popřípadě při nahromadění plavenin u pilířů mostů a lávek.  
 
Kritickými profily pro záchyt spláví a nebezpečí vzdutí jsou: 
Modlanský potok 

 Most Dělnická u č.683 
 Krytý profil pod Náměstím Svobody (hrozí nápěch strženými lávkami) 

 
Račí potok 

 Krytý profil Meziškolská 
 
Přítkovský potok 

 Most u kozí farmy 
 Most Na Lučinách 

 
Bezejmenný tok z Přítkova 

 Most a propusti v Lesní ulici 
 
Z hlediska ucpání profilů jsou však kritické všechny propustky a  lávky, i ty jež jsou pro 
převod povodňových průtoků kapacitní. Nelze přesně odhadnout, jak velké množství 
plavenin toky ponesou – může dojít i k odplavení materiálu ze zahrad a ke stržení plotů.  
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 mostů a 
zejména stržení a odplavení lávek. Zejména stržené dřevo, ploty a lávky mohou 
způsobit nápěch na krytých profilech. Občané, v jejichž soukromém vlastnictví jsou 
tyto lávky, musí zajistit jejich odstranění, v krajním případě alespoň ukotvení.    
 
V době povodňové aktivity bude aktivována hlídková služba - neustálá kontrola 
kritických míst (propustků, vpustí, krytých profilů), případně vyzvání vlastníků 
k odstranění materiálu a lávek z potenciálního rozlivu.   
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Kanalizační síť obce 
Zvláštním, ale velmi důležitým prvkem v hydraulickém systému na území obce, ve vztahu 
k povodňovému ohrožení obce, je obecní kanalizační síť. Při povodních, které mají 
původ ve srážkové činnosti na území Proboštova, kanalizace může kapacitně selhávat a 
nestačí odvodnit svrchu zaplavená území, neboť její kapacita není dimenzována na 
současné extrémní přívalové srážky. 
 
Při přívalových deštích může docházet i k situaci, že dešťová kanalizace není schopna 
odvádět přítoky, viz. přívalová povodeň 2018, kdy na ul. Kpt. Jaroše na křižovatce s ul. 
Dělnická tekla proudem voda, ale kanálové vpusti jsou v opačném spádování komunikace 
a tudíž neplnily funkci sběrače většího množství srážek. V těchto případech je nutné 
přítoky po komunikacích usměrnit k nebližší spádové funkční kanalizační vpusti.  
 
Podél toků dochází naopak k zaplavení objektů skrze dešťovou kanalizaci. Ne všechny 
výusti kanalizace na území obce (ponořené pod hladinou Q100) jsou vybaveny účinným 
zpětným hradícím zařízením (zpětnou klapkou, šoupětem apod.). Ochranu těchto 
objektů řeší individuálně vlastníci těchto objektů.  
 
 
2.2.4 Ovlivnění povodně lidským faktorem 
 
Přirozená povodeň na tocích v Proboštově je lidským faktorem omezeně ovlivnitelná. Pro 
níže ležící obce je nutné provádět manipulace na Proboštovském rybníku dle schváleného 
manipulačního. Manipulace musí být prováděny zejména pro převod N-letých vod 
obtokem rybníka (odklonění N-letých vod mimo rybník), aby bylo minimalizováno 
riziko přelití Hráze, ke kterému může při Q100 dojít.   
 

Pozn.: 
Manipulační řád je soubor pravidel pro manipulaci a nakládání s vodou na 
vodních dílech. O povinnosti vlastníka vodního díla mít zpracovaný a schválený 
manipulační řád rozhoduje, na základě ustanovení §59 odst. 3 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, vodoprávní úřad. Vlastník vodního díla je, dle § 59 odst. 1 
vodního zákona, povinen dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní 
dílo povoleno a uvedeno do provozu, zejména dodržovat provozní řád a 
schválený manipulační řád, neprodleně oznamovat vodoprávnímu úřadu změny 
mající vliv na obsah manipulačního řádu a předkládat vodoprávnímu úřadu ke 
schválení návrh na úpravu manipulačního řádu tak, aby byl v souladu s 
komplexním manipulačním řádem podle § 47 odst. 4 písm. g). Vyhláška 
Ministerstva zemědělství 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a 
provozních řádů vodních děl, definuje manipulační řád jako soubor zásad a 
pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití 
podle povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a 
stavebního povolení k vodnímu dílu, ke snižování nepříznivých účinků 
povodní, sucha a ledových jevů, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i 
k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla a soubor 
zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení 
vodního díla. 
 
Dostupné manipulační řády nádrží jsou uloženy na vodoprávním úřadu 
Magistrátu města Teplice a u provozovatelů.  
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2.2.5 Zvláštní povodeň 
 
Ve vztahu k ohroženému území obce Proboštov nebyla zvláštní povodeň doposud 
zaznamenána. 
S ohledem na charakter povodí a polohu Proboštovského rybníka nelze možnost 
vzniku zvláštní povodně na tomto díle vyloučit.  
 
Hrozba zvláštní povodně přichází i z nádrže v Kozí farmě na Přítkovském potoce.  
 
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 (zvláštní povodeň typu 1= ZPV 1), 
 poruše hradících konstrukcí  a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl 

(označená jako ZPV 2), 
 nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla 

(označená jako ZPV 3). 
 

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 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 technicko-bezpečnostní dohled provádět vlastník, případně stavebník 
sám. 

 
Z hlediska možnosti vzniku a průběhu zvláštních povodní mají největší význam vodní díla 
zařazená do I. až III. kategorie. Vodní dílo  I. – III. kategorie TBD ve správním území 
Proboštova, ani nad ním neleží. Nádrže v Proboštově spadají do IV. kategorie TBD.  
 
Metodický pokyn k technickobezpečnostnímu dohledu na nádržích IV. Kategorie je 
zveřejněn na stránkách MZe ČR.  
 
 
 
2.3 Ohrožené objekty a kritická místa 

Naplnění konkrétních objektů povodňového plánu je tvořeno dynamicky, s možností 
využitím dat centrální databáze POVIS, do které má obec individuální přístup. Zde jsou 
spravovány údaje za celou Českou republiku s jasnou geografickou a tématickou 
lokalizací. 

Ohrožené a ohrožující objekty, místa omezující odtokové poměry a další objekty byly 
zpracovatelem do plánu zaneseny na základě podrobné analýzy podkladů, zejména na 
základě podrobného terénního šetření. Při místním šetření byla pořízena detailní pozemní 
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fotodokumentace, která je součástí povodňového plánu. Byly využity informace od občanů 
o historických povodních a o míře ohrožení jednotlivých lokalit.  

Výčet objektů vychází z předpokladu alespoň částečně volných průtočných profilů mostů 
a lávek. Pokud někde dojde k nápěchu a úplnému ucpání propustí, může dojít k zaplavení 
i dalších lokalit, běžně neohrožených. 

Objekty dPP jsou zaneseny do databáze POVIS a pro přehlednost  
jsou zařazeny jako celek do přílohy povodňového plánu 

  
 
 
 

2.4 Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)  
 
Povodňový plán bude průběžně sumarizovat i povodňové plány vlastníků nemovitostí. 
Vodní zákon ukládá všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou zvláště ohroženy 
povodněmi, tedy těm, které vlastní nemovitosti v záplavových územích nebo jejichž 
nemovitosti mohou ohrozit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán opatření 
na ochranu svých pozemků nebo staveb před povodněmi a předložit jej příslušné obci k 
zajištění souladu s povodňovým plánem této obce. Výjimečně, v pochybnostech, 
rozhoduje o rozsahu této povinnosti, na návrh těchto fyzických nebo právnických osob, 
příslušný vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad ORP Teplice může uložit povinnost zpracovat 
povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to 
třeba s ohledem na způsob jejich užívání. 
 
Povodňový plán nemovitosti právnických osob a podnikajících fyzických osob řeší 
přípravu a stanoví organizační, operativní, technická, provozní opatření, směřující k 
záchraně osob – zaměstnanců, materiálních hodnot daného objektu, včasného ukončení 
pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných látek ohrožující životní prostředí a 
odplavitelného materiálu. Jedná se především o opatření max. využívající vlastní síly 
(zaměstnance) a prostředky (manipulační, dopravní a specializované) podle povahy 
provozně-technologických procesů.  
 
Povodňový plán nemovitosti fyzických osob (jednotlivého objektu např. rodinného 
domu, garáže apod.) obsahuje informace o nutných opatřeních a činnostech pro ochranu 
života a zdraví obyvatel a pro ochranu majetku, které provádějí obyvatelé nemovitosti, 
příp. povodňové orgány a složky integrovaného záchranného systému.  
U povodňových plánů zpracovatelé každoročně prověřují jejich aktuálnost zpravidla před 
obdobím jarního tání a toto prověření dokladují.  
 
Ostatní povodňové plány zpracovatelé přezkoumávají při podstatných změnách 
podmínek, za nichž byly zpracovány. Pokud z přezkoumání vyplyne potřeba úpravy nebo 
doplnění povodňového plánu, učiní tak zpracovatelé neprodleně.  
 
Majitelé nemovitostí si mohou formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti 
vyzvednout na Obecním úřadu a dohodnout režim aktualizace a předávání aktuální 
fotodokumentace své nemovitosti povodňovému orgánu obce Proboštov.  
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2.5 Stupně povodňové aktivity 
 
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 

První stupeň povodňové aktivity - bdělost nastává při nebezpečí přirozené povodně a 
zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. 
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 stanovených 

v povodňovém plánu, 
 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 nebo dosažení mezní 
srážky za určitý čas, 

 přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití 
z koryta, 

 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, 

 pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení 
sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technicko-bezpečnostního 
dohledu, 

 mimořádné čerpání nebo 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 komise 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.  
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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 se při:: 

 dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, dosažení mezní 
srážky za určitý čas, 

 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 čerpání nebo 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. 
  
Podkladem pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity je dosažení nebo předpověď 
dosažení směrodatného limitu hladin, průtoků případně mezních nebo kritických 
hodnot jiných jevů (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových 
nápěchů a zácpa pod.), zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, 
doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další 
skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí. 
 
 
 

2.6 Hlásné profily a srážkoměry 
 
Základem pro výkon hlásné povodňové služby v Proboštově jsou údaje 
z kontinuální operativního monitoringu hydro-meteorologické situace.  Základem 
pro výkon hlásné povodňové služby budou údaje ze srážkoměrů v okolí a údaje 
z hlásných profilů C, které vybudoval SESO a obec Proboštov na Modlanském 
potoce.  
 

Vodní tok Stanice Kat. Odkaz na on-line data 1.SPA 2.SPA 3.SPA 

Modlanský potok TE-05 C 

 

20 30 40 

Modlanský potok 
Nátok do krytého 
profilu za Besedou C Vizuální profil 105 120 135 
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Srážkoměry v okolí 
 
Intenzitu srážek a zejména přívalové deště je možno sledovat na srážkoměrech 
ČHMÚ, Povodí Ohře, s.p. a SESA (nyní KÚ ÚK). 
 

ID stanice Název 
stanice 

On-line odkaz 

CHMU_42025524  Dubí 
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offse

t=0&tday_offset=0&seq=42025524 
 

TE-04   Dubí 
http://dvt-

info.cz/web_seso/dvtsite_public/SiteChartTable.aspx?site=TE-04 
  

CHMU_307508  Teplice 
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offse

t=0&tday_offset=0&seq=307508 
 

 
Hlásné profily a srážkoměry jsou průběžně zanášeny do databáze POVIS a pro 

přehlednost jsou zařazeny jako celek i do příloh povodňového plánu 

2.6.1 Vyhlašování SPA podle dešťových srážek 

Směrodatné limity pro SPA jsou vázány na denní nebo kratší úhrny naměřených srážek 
ve srážkoměrných stanicích v zasaženém území. Stanovení limitů pro vyhlašování SPA 
podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily, 
anebo postupová doba je velmi krátká. Jde zejména o povodí malých toků, jako jsou 
přítoky Modlanského potoka s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas 
uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je jen několik desítek minut.  
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).  
 

Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek dle různé doby trvání (mm) 
 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/ 24 hodin 

Hodnoty jsou pouze orientační a budou pro Proboštov konkretizovány dle průběžného sledování 
závislosti povodňové situace na intenzitě srážek a momentálním stavu retence lesů.  
 
Pozor! V případě nenadálé povodně způsobené přívalovými srážkami velké 
intenzity, zejména v letním bouřkovém období, kdy nárůst povodně a její postup je 
velmi rychlý, a kdy hrozí nebezpečí z prodlení, lze vyhlásit 3. SPA pro zasaženou 
oblast ihned bez předchozích kroků. Je nutné si uvědomit, že výskyt tohoto druhu 
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povodně nelze s dostatečným předstihem a přesností předpovědět a je nutno jednat 
rychle a operativně. 
 
Indikátor přívalových povodní (anglicky Flash Flood Guidance) je součást webové aplikace 
HPPS, která může poskytnout povodňovým orgánům a provozovatelům LVS odhad 
aktuálních směrodatných limitů pro nebezpečné přívalové srážky. Aplikace průběžně 
podle spadlých srážek simuluje nasycenost území a udává velikost potencionálně 
nebezpečné 1, 3 nebo 6 hodinové srážky, která by v daném území způsobila povodeň. 
Výstup je presentován ve formě gridové mapy v rozlišení 3x3 km. 
 
Pro vyhodnocení rizika přívalové srážky je dostupná testovací mapová aplikace ČHMÚ 
– Souhrnné riziko přívalové povodně. Tato aplikace vyhodnocuje riziko, tak je uvedeno v 
kapitole textu výše a riziko zobrazuje pro dané ORP. 
 
I na Teplicku 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. Stanicemi samozřejmě odesílá na nastavená čísla i servisní 
informace. V případě instalace srážkoměru v blízkosti obce může obecní úřad požádat 
sousední obecní úřad o zasílání údajů případně o chráněný přístup k on-line datům.   
 
 
 
2.7 Předpovědní povodňová služba 
 
Obec Proboštov jako příslušný povodňový orgán informuje své občany o vydaných 
upozorněních rozhlasem. V případě výpadku sítě, či nemožnosti použití bude 
vyrozumění provedeno megafonem a individuálně.  
V izolovaných lokalitách probíhá vyrozumění megafonem, mobilními telefony, nebo 
osobně.  
 
Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky 
ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o 
hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména 
srážkách, vodních stavech a o průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje 
Český hydrometeorologický ústav se správcem povodí Povodí Ohře,s.p.  
 
Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště 
ČHMÚ a dispečink Povodí Ohře, s.p. na KOPIS HZS Ústeckého kraje, který informaci 
předává na příslušné ORP. ORP provádí přenos informací na relevantní obce.  
 
V rámci monitoringu meteorologické a hydrologické situace je možno využívat následující 
internetové zdroje informací: 
 
Informace o počasí ČHMÚ http://www.chmi.cz  
Meteopressonline http://www.meteopress.cz/ 
Slovenské srážkové radary http://www.shmu.sk/sk/?page=65  
Rakouské srážkové radary http://www.austrocontrol.at/wetter/wetter_fuer_alle/wetterradar  
Polské srážkové radary http://pogodynka.pl/polska/radary   
Německé srážkové radary http://www.wetteronline.de/regenradar  
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Zprávy a výstrahy ČHMÚ včetně on-line dat srážkoměrů a hlásných profilů lze sledovat 
na stránkách Hlásné a předpovědní povodňové služby. Stránky také obsahují Indikátor 

přívalových povodní (Flash Flood Guidance) – model definující dle odhadu nasycení 
území vodou potenciálně rizikové úhrny srážky za danou dobu – 1,3,6 hodin. 

- http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_main.php 
 

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

 
 
 

Srážkoměrné stanice povodí Ohře - http://www.poh.cz/portal/srazky/cz/index.htm  
 
 

Nové srážkoměry jsou průběžně zanášeny do databáze POVIS a pro přehlednost  
jsou zařazeny jako celek do příloh povodňového plánu 

 
2.8 Hlásná povodňová služba 
 
Obec Proboštov jako příslušný povodňový orgán informuje své občany o průběhu 
povodně rozhlasem. V případě výpadku, či nemožnosti použití bude vyrozumění 
provedeno megafonem a individuálně.   
V izolovaných lokalitách probíhá vyrozumění megafonem, mobilními telefony, nebo 
osobně.  
 
Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné profily 
hlásí obec na úřad obce s rozšířenou působností Teplice, vodohospodářský dispečink 
Povodí Ohře, s.p. a obcím níže na Modlanském potoce. ORP dále neprodleně informaci 
předá KOPIS HZS.  
 
Při vyhlášení 2. a 3. SPA bude na obecním úřadu zajištěna stálá povodňová a hlásná 
služba, která přijímá, předává a zapisuje informace o stavu povodně. Službu zajišťují 
členové povodňové komise a pracovníci OÚ.  
 
Dosažení 1. SPA a vyhlášení 2. a 3. SPA se vyhlašuje rozhlasem, v případě mimořádné 
nebo hrozby přívalové povodně lze použít sirénu. Kriticky ohroženým objektům se 
předávají informace v noci i ve dne telefonicky nebo osobně.  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.  
 
 
 
2.9 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 obce. 
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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. 
 
 
2.9.1 Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně (Preventivní),  
 
Občané provedou 

 Zpracování kvalitního povodňového plánu vlastníka nemovitosti (PPVN) 
ohrožených nemovitostí: 

o komplexní identifikace ohrožení konkrétního objektu včetně návrhu 
realizace protipovodňových opatření u objektu, 

o nastavení systému sledování hlásné povodňové služby, 
o nastavení systému evakuace nemovitosti včetně nouzového přežití 

(vhodné řešit kapacity i pro dobrovolníky pro obnovovací práce) 
o komplexní výčet kontaktů pro komunikaci. 

 Obec poskytne pomoc občanům se zpracováním povodňového plánu vlastníka 
nemovitosti. 
 

Obec provede: 
 Zajištění prostředků pro zabezpečovací a obnovovací práce.  
 Zajištění statika, dendrologa, hygienika, veterináře pro posouzení území a 

objektů po povodni.  
 Provádění povodňových prohlídek včetně uložení nápravných opatření. 

Povodňové prohlídky provádět i v lokalitách soustředěných odtoků, kde není 
vyvinut vodní tok. 

 Provádět údržbu vybudovaných koryt (odvodňovacích struh). Tato koryta jsou v 
současné době z části zavezena, zarostlá s nepatrným průtokem vody. Při 
povodni musí sloužit k odvodu srážkových vod.   

 Kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu 
před povodněmi – kontrola skladů a vybavení doplnění zásob pro zabezpečovací 
a záchranné práce. Zejména pytle, písek, nářadí, deky, holínky, ponožky. Je 
nutné uvažovat i s vybavením pro dobrovolníky při obnovovacích pracích.  

 Nastavení systému vyrozumívání občanů – obecní rozhlas, SMS, megafon, 
mobil, osobní vyrozumění.  

 Metodická práce – průběžné informování občanů o novinkách s úseku povodňové 
ochrany (stanovení nového záplavového území, existence důležitých dokumentů 
povodňové ochrany, dostupnost financí na povodňovou ochranu objektu 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.  

 
 
2.9.2 Opatření za povodně (Operativní) 
 
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. 
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 Zřízení hlídkové služby.  
 Odstraňování překážek ve vodním toku a v blízkosti profilu objektů (zejména 

odstranění lávek nad krytými profily). 
 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 v potenciálním 

rozlivu. 
 Opatření k omezení znečištění vody při možném sekundárním ohrožení 

(agrochemikálie u soukromých zemědělců, chemikálie u fyzických osob). 
 Kontrola nádrží, zejména stavu hrází s případným zpevněním exponovaných míst 

hrází (nádrž v kozí farmě).  
 
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 obce Proboštov. 
 
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.  
 
 
2.9.3 Opatření po povodni (Obnovovací) 
 
Tato opatření se provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po 
povodni. Jedná se o: 

 Dokumentační práce a vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých 
povodňových škod., 

 Vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně. 
 Vyhodnocení účinnosti přijatých opatření. 
 Pomoc občanům s obnovou území a nemovitostí, zajištění základních služeb a 

dodávek. 
 Likvidace odpadů.  
 Povolání statika, dendrologa, hygienika, veterináře.  
 Návrhy na úpravu povodňových opatření a limitů SPA. 

 
 
2.9.4 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.  
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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 obce Proboštov 
nejméně 1x ročně většinou před jarním táním (březen), za účasti správců vodních 
toků - Povodí Ohře, s.p., Lesy ČR, s.p. Odpovědnou osobou za svolání povodňové 
prohlídky je starosta obce.  
Výsledkem je vždy protokol o zjištěných závadách a uložených nápravných 
opatřeních.  
 
Zaměření povodňových prohlídek: 

 Stav a kapacita koryt, nádrží, objektů mostů, propustků, ale také stromů a keřů 
v korytech.  

 Sedimentace v korytě toků v místě soutoků. 
 Způsob hospodaření na exponované svažité zemědělské půdě. 
 Přítomnost skládek materiálu v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém 

území nebo území ohroženém povodněmi), které by mohly zhoršit průběh 
povodně, jako je stavební materiál, dřevo (klády, kulatina, prkna, apod.), 
zemědělské produkty (sláma, seno), stavební buňky, kontejnery apod., 

 Přítomnost nádob a skladů ropných produktů, chemikálií apod., které by mohly 
způsobit kontaminaci vody a půdy při povodni. 

 Umístění plotů a ohrad všech druhů. 
 Umístění plovoucí objektyů(karavany, dřevníky apod.) a jejich zajištění. 

 
 
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 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 rozhodnutím.  
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3 Organizační část 
 
3.1 Povodňové orgány daného území 

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: 

V období mimo povodeň je povodňovými orgány: 
 Orgány obce Proboštov: zastupitelstvo obce, starosta, obecní úřad 
 Magistrát města Teplice jako orgán ORP 
 Krajský úřad Ústeckého kraje 
 Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší 

ministerstvu vnitra. 
 
V období povodně je povodňovým orgánem: 

 Povodňová komise obce Proboštov 
 Povodňová komise ORP Teplice 
 Povodňová komise Ústeckého kraje 
 Ústřední povodňová komise 

 
 
Ostatními účastníky povodňové ochrany ve správním obvodu ORP Teplice, 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. 
 Správci vodních děl – obec Proboštov 
 Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo 

zhoršují průběh povodně  
 ČHMÚ, regionální pracoviště Ústí nad Labem 
 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 
 Policie ČR  
 Záchranná služba Ústeckého kraje 
 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p.o. 
 Severočeská servisní, a.s. 

 
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.  
 
 
3.2 Činnost a jednání povodňové komise 
 
Činnost a způsob jednání komise jsou dány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a 
vnitřními předpisy obecního úřadu.  
 
Povodňovou komisi obce zřizuje a členy povodňové komise jmenuje starosta. Funkci 
předsedy PK vykonává ze zákona starosta obce.  Povodňová komise je složena se 
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zástupců obce a organizací v obci, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě 
pomoci při ochraně před povodněmi.  
 
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 povodňového orgánu ORP Teplice nebo Ústeckého kraje.  
 
Sídlem povodňového orgánu v době klidu je Obecní úřad Proboštov. S ohledem na 
možné zaplavení OÚ při povodni se při povodni povodňová komise schází v objektu 
hasičské zbrojnice (Kapitána Jaroše 50). V případě potřeby lze jednání komise 
svolat i na jiné místo.  
 
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 obce,  
 organizační a technická připravenost, včetně spojení,  
 podněty k realizaci potřebných opatření v zájmu ochrany před povodněmi,  
 vyhodnocení činnosti v uplynulém období, 
 medializace povodňové problematiky, informování občanů.  

 
Členové komise jsou při dosažení 1. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost. 
Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná 
opatření bez svolané povodňové komise.  
 
 
3.2.1 Zákonné povinnosti povodňové orgánu obce 
 
Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů 
při ochraně před povodněmi (§78 zákona č. 254/2001 Sb.) 

 potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) 
pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh 
povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce, 

 zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku 
správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků, 

 provádějí povodňové prohlídky, 
 zajišťují pracovní síly, věcné a dopravní prostředky (autobusy, nákladní vozidla) na 

provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území, 
 prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů, 
 organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, 

zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s 
využitím jednotného systému varování, 

 informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a 
povodňový orgán obce s rozšířenou působností, 

 vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, 
 organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle 

povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a 
fyzických osob osobní a věcnou pomoc, 

 zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných 
občanů, zajišťují další záchranné práce, 
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 zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují 
náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území, 

 provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují 
účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu 
obce s rozšířenou působností, 

 vedou záznamy v povodňové knize. 
 

 
3.2.2 Činnost PK při jednotlivých SPA 
 
1.SPA - bdělost 
 
V případě dosažení 1. SPA zahajují činnost vybraní pracovníci Obecního úřadu, kteří 
začínají monitorovat situaci.  
Od dosažení 1. SPA provádí hlídkovou službu pověřený pracovník Obecní policie nebo, 
člen SDH, kteří informují starostu a místostarostu obce.  
Členové komise jsou po oznámeném dosažení 1. SPA povinni oznamovat svou 
dosažitelnost.  
 
Povodňová komise obce zahajuje v základním rozsahu činnost při 2. stupni 
povodňové aktivity. Starosta při dosažení mezních hodnot 2. SPA svolá 
povodňovou komisi a vyhlásí 2. SPA.  
Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná 
opatření bez svolané povodňové komise. 
 
Časový limit pro přítomnost členů povodňové komise, nebo jimi pověřených zastupujících 
zaměstnanců na určeném pracovišti komise je 90 minut od vydání pokynu ke svolání 
zasedání povodňové komise. 
 
Dosažení 1. SPA a vyhlášení 2. (i  3. SPA) a  dalších informací o vývoji povodňové 
situace zajišťuje povodňová komise obce Proboštov rozhlasem, pomocí megafonu 
hlídkové služby, případně pomocí sirény a mobilních telefonů. Informace bude 
zveřejněna i na úředních deskách.  
 
 
2.SPA - pohotovost 
 
Povodňová komise obce zahajuje v základním rozsahu činnost při 2. stupni 
povodňové aktivity, a to rozšířením činnosti hlídkové a hlásné povodňové služby 
dle povodňové situace.  
 
Při vyhlášení 2. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce 
Proboštov zajistí: 

 Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu, na správce vodních toků. 
 Prověření spojení a předání info PK Dubí, Novosedlice, Krupka, Teplice, 

Srbice a PK ORP Teplice (viz schema v příloze 4.1.13). Dle potřeby vzájemné 
pomoci a dle potřeby koordinace dopravy budou kontaktovány i okolní obce 
hydrologicky s Proboštovem nespojené.  

 Navázání kontaktů s provozovateli rybníků v povodí exponovaných toků.  
 Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace  
 Svolání povodňové komise dle uvedeného seznamu (případně jen její části). 
 Nastavení směn hlídkové služby. 
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 Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve 
správním území obce (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem 
telefonicky nebo osobně).  

 Informování firem v ohroženém území (veřejným rozhlasem, telefonem) a vyzvání 
k odstranění látek škodlivým vodám z potenciálních rozlivů. 

 Uvedení sil a prostředků k zabezpečovacím a záchranným pracím do stavu 
pohotovosti a nasazení sil a prostředků dle konkrétní situace. Ochrana objektů u 
kritický míst omezující odtokové poměry.  Vyžádání pomoci u právnických a 
fyzických osob. Vyžádání pomoci u KOPIS HZS prostřednictvím obce 
s rozšířenou působností Teplice.  

 Vyzvání občanů k ukotvení odplavitelného materiálu a odstranění (nebo alespoň 
ukotvení) lávek přes vodní toky.  

 Provádění dokumentačních prací. Zapisování do povodňové knihy (zápisy 
informací, telefonátů a rozhodnutí PK).  

 Předávání hlášení ORP (formulář hlášení v přílohách plánu). 
 
 
3.SPA - ohrožení 

 
Při vyhlášení 3. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce 
Proboštov: 

 Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu, na správce vodních toků – 
ověří možný výpadek některých sítí. 

 Opětovné prověření spojení a předání info PK Dubí, Novosedlice, Krupka, 
Teplice, Srbice a PK ORP Teplice (viz schema v příloze 4.1.13). Dle potřeby 
vzájemné pomoci a dle potřeby koordinace dopravy budou kontaktovány i okolní 
obce hydrologicky s Proboštovem nespojené.  

 Komunikace s provozovateli rybníků o stavu naplnění nádrží a manipulacích.  
 Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace.  
 Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve 

správním území obce (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem 
telefonicky nebo osobně).  

 Informování firem v ohroženém území (veřejným rozhlasem, telefonem, 
megafonem). Kontrola odklizení závadných látek.  

 Pokračování v zabezpečovacích, případně záchranných pracích.  Nařízení 
evakuace včetně informování občanů o místech shromáždění a místě přijímacího 
střediska. Vyžádání pomoci u KOPIS HZS prostřednictvím obce s rozšířenou 
působností Teplice.  

 Aktivace evakuačních prostor ve spolupráci s HZS v případě nařízené evakuace 
nebo v případě negativní srážkové prognózy. 

 Provádění dokumentačních prací. Zapisování do povodňové knihy (zápisy 
informací, telefonátů a rozhodnutí PK). 

 Předávání hlášení ORP (formulář hlášení v přílohách plánu). 
 

V souvislosti s předpokládaným vývojem povodňové situace aktivuje předseda nebo 
místopředseda povodňové komise další fyzické a právnické osoby.  
 
K prvotnímu rozlivům dochází na Modlanském potoce v lokalitě Pod 
Proboštovskými sady (zahrádky pod rybníkem), a to již při Q5. Při Q20 dochází již 
k vybřežení obtoku rybníka a k vybřežení u rybníčku v ulici Na Lučinách.  
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3.2.2.1 Základní odpovědnosti povodňové komise obce Proboštov 

 
Povodňová komise obce Proboštov je odpovědná za příjem a předávání informací 
o vývoji povodňové situace 

 Předpovědní a hlásná služba (ČHMÚ Ústí nad Labem, vodohospodářský 
dispečink Povodí Ohře s.p.).   

 PK předává informace hlídkové služby občanům, firmám a obci níže na toku. Tyto 
informace je nutno podávat také vodohospodářskému dispečinku Povodí Ohře 
s.p., jako správci toku a povodí a PK ORP Teplice. 

 Prověřuje 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 obce Proboštov:  
Odpovědnost za vnitřní organizaci  

 Zajištění vozidel obce pro potřeby povodňové komise. 
 Zajištění pracovních pomůcek (papír, psací potřeby, kalkulačky atd.). 
 Zajištění mobilních telefonů vč. náhradních baterií a mobilních nabíječek (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 zásobování vodou.  
 Spolupráce s podnikem vodáren. 
 Pomoc při zajišťování oprav a nouzovém 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 lokalit na obecních komunikacích. 
 Spolupráce s Policií ČR a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje při 

organizování uzavírek a objízdných tras na hlavních dopravních tazích.  
 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 středisek. 
 Zjišťování počtu občanů, které je nutno evakuovat dle evakuačního plánu.  
 Zajištění vozidel pro evakuaci mimo území obce. 
 Evidence evakuovaných osob. 

 
Odpovědnost za zajišťování pořádku a ochrany majetku 

 V postižených oblastech spolupráce s Policií ČR a Armádou ČR. 
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Odpovědnost za evidenční a dokumentační práce  
 Určení zapisovatelů 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 videodokumentace povodňové situace.  

 
 
3.2.3 Zabezpečovací a záchranné práce 
 
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 věcnou pomoc jako např. nářadí, stroje a jiné technické 
prostředky (příkaz k poskytnutí – příloha B04 plánu),  

 odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku a trpět odstraňování 
staveb nebo jejich častí, 

 účastnit se podle svých možností a sil zabezpečovacích a záchranných prací 
k ochraně před povodněmi. 

 
Majetkovou újmu vzniklou v důsledku nařízení Povodňové komise obce Proboštov 
v době povodně je nutno dokladovat. 
 
 
3.2.4 Hlídková služba 
 
K zabezpečení monitoringu a hlásné povodňové služby organizuje povodňový orgán 
Proboštově v případě potřeby hlídkovou službu. Hlídkovou službu bude od 1. SPA 
provádět člen JSDH, Obecní policie a pověřený pracovník Obecního úřadu, v době 
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povodně minimálně 2 členové JSDH, OP a pracovníci obce.  Od 3.SPA bude na nátok 
do krytého profilu za Besedou umístěna stálá hlídková služba.  
 
Hlídková služba nastupuje na výzvu předsedy povodňové komise po dosažení 1. SPA 
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 anebo vyslat pracovní skupinu obce, 
případně si prostřednictvím komise vyžádat pomoc správce toku a KOPIS HZS (vyslání 
příslušné JSDH).  
 
Hlídková služba sleduje vodní stavy v hlásných profilech na území obce a stav 
koryta v místech omezující odtokové poměry. 
 
Četnost kontrol:  

 Od 2. SPA, kdy je z průběhu povodně zřejmý nástup hladin v korytech, by neměla 
být četnost pochůzkových kontrol všech zdrojů povodňového ohrožení menší než 
1krát za 4 hod. Údaje o vodních stavech na určených vodočtech a hlásných 
profilech je potřebné ve stanovených intervalech předávat komisi a ta dále 
informuje PK ORP.   

 
 Od 3. SPA, při nastupujícím trendu hladin, by měly být z rozhodnutí PK umístěny 

na předem určená místa stálé povodňové hlídky. Tato místa po mimořádné 
povodňové prohlídce a po dohodě s PK určí starosta obce.  

 
 
3.2.5 Činnost po povodni 
 
Pominou - li  příčiny nebezpečí povodně, odvolá povodňový orgán stupně povodňové 
aktivity. Vybraní členové povodňové komise zůstávají činí: 

 kontrolují, případně koordinují práce na likvidaci povodňových škod a postupnou 
obnovu funkcí veškerých zařízení tzn. obnova dopravního systému, funkce 
veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky plynu, 
elektrické energie, pitné vody apod., 

 zajistí podmínky pro obnovení provozu a funkce obce a zjištění celkových 
povodňových škod, 

 zajistí prostředky pro vyčerpání vody ze sklepních prostor včetně odstranění 
bahnitých nánosů a ze zdrojů pitné vody včetně posudku hygienika o nezávadnosti 
zdrojů případně chemických rozborů, 

 zajistí deratizaci a dezinfekci všech povodní dotčených veřejných prostranství, 
 spolu s majiteli nemovitostí koordinují odborné prohlídky jednotlivých objektů za 

účelem posouzení jejich stavu (statika), 
 v případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) zajistí 

přítomnost revizních techniků,  
 vyžádají si od jednotlivých majitelů (provozovatelů, správců) soupisy povodňových 

škod, 
 shromažďují materiály pro soupis škod a pro zprávu o povodni.  

 
Dále učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně a o 
efektivitě opatření na ochranu před povodněmi, příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších 
okolnostech souvisejících s povodní. Záznamy budou podkladem pro posouzení činnosti 
provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, investic a dalších opatření na 
ochranu objektů před povodněmi. 
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3.3 Technické prostředky 
 
Jde o prostředky obce, případně o prostředky poskytnuté právnickými nebo fyzickými 
osobami na odstranění následků povodně a pro zmírnění škod způsobených povodní.  
Prioritně budou nasazeny prostředky obce a bude vyžádána pomoc u soukromých firem 
(příkaz k poskytnutí věcné pomoci – příloha B04) Další technická pomoc bude vyžádána 
u  KOPIS HZS Ústeckého kraje prostřednictvím ORP, které koordinuje požadavky obcí ve 
svém správním území. Seznam firem disponujících technikou je zaveden do POVIS 
pod kategorií Technické služby.  
 

 
Seznam techniky obce je veden v rámci majetkové evidence obce. 

 
 
 
 

3.4 Evakuace 
 
3.4.1 Evakuační místa 
 
Evakuace při povodni se provádí podle aktuálního posouzení situace povodňovou 
komisí obce a dle výpisu z Havarijního plánu Ústeckého kraje pro obec s  rozšířenou 
působností Teplice, zpracovávaný složkami krizového řízení a integrovaného 
záchranného systému (IZS). 
 
Hlavními evakuačními objekty s dostatečným zázemím pro poskytnutí 
krátkodobého ubytování a stravování jsou Obecní úřad, Kulturní dům, Sokolovna a 
Základní škola. Umístění objektů umožňuje bezproblémové zásobování a poskytnutí 
adekvátní věcné pomoci. Pokyny pro občany jsou obsaženy v samostatném 
příručce.  
 
Při vyhlášení evakuace bude na každé místo soustředění vyslán zástupce povodňového 
orgánu obce.  Na každém místě soustředění 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.) 
 
Přijímací (evakuační) středisko zajišťuje: 

 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.  
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3.4.2 Evakuace hospodářských zvířat 
 
Pokud evakuované osoby jsou schopny zajistit ubytování zvířat mimo oficiální evakuační 
střediska, je doporučeno zvířata vyvézt z ohrožené oblasti. Pokud není možno zvířata 
ubytovat např. u příbuzných, známých apod. je doporučeno je nechat doma – vynést je do 
vyšších pater budovy a zajistit krmivo na několik dní včetně vody. Důvodem je 
problematická evakuace domácích zvířat a nutnost umístěni mimo prostory 
s evakuovanými osobami.  
 
Domácí mazlíčci (kočky a psy) je možno evakuovat jen v příručních schránkách. Štíři, hadi 
a podobná zvířata se neevakuují. 
 
S evakuací domácích hospodářských zvířat se nepočítá. Hospodářská zvířata, jejichž 
chov se nachází v rozlivu toků, musí jejich majitelé vyvést mimo rozliv povodně. 
Pokud vlastník zvířat není schopen zvířata včasně evakuovat (např. rychlý nástup 
povodně), doporučuje se vypustit zvířata z chovatelských objektů, aby sama mohla 
uniknout před povodní. Tímto krokem se zabrání jejich utopení a následnému vzniku 
kadáverů a s tím spojeného šíření infekcí. 
 
Je vhodné zvířata označit (štítek, značka lihovým fixem apod.), aby bylo možno 
po povodni zvířata identifikovat a určit majitele. 
 
 
3.4.3 Objízdné trasy 
 
V případě povodně nedojde pravděpodobně k zásadnímu omezení dopravy. 
Zaplaveno bude celé Náměstí Svobody a ulice Na Lučinách. Krátkodobě mohou být 
přelity i další místní komunikace.  
 
Je nutné sledovat stav všech kritických mostních objektů a propustků a v případě 
hromadění spláví toto odstranit těžkou technikou. Obec nemá k dispozici vlastní 
techniku typu UDS, nebo jiné techniky s větším dosahem ramene. Pomoc bude 
vyžádána u KOPIS HZS ZK prostřednictvím ORP Teplice. 
 
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.   
 
 
 
3.5 Dokumentace a vyhodnocení 
 
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.  
 Označování nejvýše dosažené hladiny vody.  
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 Zaměřování a zakreslování zátopy. 
 Lokalizace a označení svahových sesuvů, zabezpečení lokalit (omezení přístupu). 
 Monitoring kvality surové a pitné vody a možných zdrojů znečištění.  
 Fotografické snímky a filmové záznamy.  
 Další účelové terénní šetření a průzkumy.  
 Vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni.  

 
 
3.5.1 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.  
 
 
3.5.2 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.  
 
Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a 
průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a 
odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně.  
 
Zprávu zpracují do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších 
dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení 
povodně.  
 
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.  
 

Osnova zprávy o povodni je uvedena v příloze plánu 
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3.6 Převzetí řízení ochrany před povodněmi 
 
Povodňový orgán obce Proboštov může požádat povodňový orgán ORP Teplice o převzetí 
řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu 
zajistit. 
Povodňový orgán ORP Teplice, který převezme řízení ochrany před povodněmi na 
základě žádosti povodňového orgánu obce Proboštov 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 obce Proboštov zůstává dále činný, provádí ve své územní 
působnosti opatření podle svého povodňového plánů v koordinaci s povodňovým 
orgánem ORP Teplice nebo podle jeho pokynů. 
 
 
 

3.7 Činnost občanů při povodni 
 
Při dosažení 1.SPA (1.SPA se nevyhlašuje) 
 

 Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, obecního rozhlasu, 
prověřit komunikaci se sousedy. 

 Získat informace o srážkové a hydrologické prognóze. 
 Sledovat vodní stavy v hlásných profilech. 
 Provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopu. Odklidit odplavitelný 

materiál.  Neodkliditelný materiál ukotvit.  
 
Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2.SPA: 
 

 Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků. 
 Připravit cenné věci – doklady, důležité listiny, elektronika apod. k přemístění do 

vyšších pater. 
 Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů. 
 Aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, 

policie a záchranářů. 
 Informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a možnostech 

evakuačního a přijímacího střediska. 
 Připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnící materiál na utěsnění 

nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd. 
 Odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál v širším rozlivu. 
 Odstranit vlastní mobilní lávky přes drobné vodní toky.  
 V případě pěší uvažované evakuace vyvézt vozidlo mimo zátopu. 

 
Při vyhlášení stavu ohrožení - 3.SPA: 
 

 Přemístit cenné věci (listiny, doklady), potraviny a nebezpečné látky (látky 
toxické, výbušné apod.) do vyšších pater. 

 Připravit vyvedení hospodářských zvířat. 
 Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci – připravit evakuační zavazadlo, 

připravit vozidlo v případě, že nebylo vyvezeno. 
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 Před případným zaplavováním domu odpojit přívod elektrického proudu 
k nebezpečným spotřebičům, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody a řídit se pokyny 
obsaženými v příručce Evakuace. Pokud je to technicky a staticky únosné utěsnit 
zejména kanalizaci.  

 
 
 

3.8 Kontakty - POVIS 
 
Evidence kontaktů povodňového plánu využívá centrálně zavedenou technologii 
digitálního povodňového plánu a navazující evidence kontaktních údajů osob 
povodňových orgánů a subjektů zapojených do systému povodňové ochrany.   
 
Databáze je vedena na internetové adrese http://editor.dppcr.cz/pk_edt/. Běžnému 
návštěvníkovi jsou zpřístupněny pouze základní údaje k povodňovým komisím a 
dotčeným subjektům. Vzhledem k ochraně osobních údajů uvedených v databázi je 
detailní výpis zpřístupněn pouze povodňovým orgánům, složkám IZS a dalším 
specifikovaným subjektům.  
 
Pro zachování jednoduché aktualizace kontaktů jsou kontakty do tištěné verze 
povodňového plánu obce Proboštov doplňovány jako PDF výstup z databáze 
editoru dat dPP. Tato data jsou přístupná pouze přes heslo. 
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4 Interní přílohy  
 

Databáze veškerých objektů plánu zanesené do databáze POVIS 
 lze on-line stáhnout na portálu dPP ČR 

 
 

4.1 Přílohy Věcné části 
 
4.1.1 Vzor zápisu do povodňové knihy 
 

Evid. 
číslo 

Datum a 
čas 

přijetí 
zprávy 

Odesílatel 
zprávy 

Název a 
obsah 
zprávy 

Datum a 
čas 

odeslání 
zprávy, 
způsob 

odeslání 

Komu 
byla 

zpráva 
odeslána 

Kdo 
zprávu 
přijal 

Podpis 
osoby, 
která 

zprávu 
zapsala 

01/02  7.8.2002 
8:40  

p. Nováková  přerušení 
kanalizace 
mezi 
šachtou 
objektu a 
hl. řádem  

7. 8. 2002 
8:50 
telefonem  

dispečer 
VaK 

p. Sedlák   

02/02    p. Nováková  Vyslána 
hlídková 
služba 
k hlásnému 
profilu za 
Besedou  

7. 8. 2002 
8:45 
telefonem  

Obecní 
policie 

p. Šulc  

03/02 7.8.2002  
9:30 

Ing. Kotyza  není 
obsluha 
bagru  

7. 8. 2002 
9:45 
telefonem  

STABAG  Ing. Nový   

 
 
4.1.2 Hlavní vodní toky správního území obce 
 
 

Vodní tok (pojmenovaný) ID CEVT Správce toku Pozn. 

Modlanský potok 10 100 703 Povodí Ohře, s.p. Ř.km 0,0 – 7,59 

Modlanský potok 10 100 703 Lesy ČR, s.p. Ř.km 7,59 – 12,35 

Přítkovský potok 10 103 269 Povodí Ohře, s.p. Ř.km 0,0 – 1,59 

Přítkovský potok 10 103 269 Lesy ČR, s.p. Ř.km 1,59 - 

LBP přítok Modl.potoka od 
Přítkova 

102 370 19 Povodí Ohře, s.p. Ř.km 0,0 – 0,69 

LBP přítok Modl.potoka pod 
rybníkem 

10 229 964 Povodí Ohře, s.p. Ř.km 0,0 – 0,74 

Račí potok 10 220 591 Povodí Ohře, s.p. Ř.km 0,0 - 2,22 

Bystřice 10 100 315 Povodí Ohře, s.p. Ř.km 0,0 – 19,92 

 
Pozn.: Správa vodních toků je zobrazitelná např. v dPPČR – www.dppcr.cz nebo v aplikace MZE 
ČR – Centrální evidence vodních toků CEVT. 
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4.1.3 Vodní plochy v povodí Modlanského potoka 
 

Název 
K

a
te

g
o

ri
e

 T
B

D
 

Vodní tok 
říční 
km 

Vlastník Provozovatel 
Plocha 

[ha] 

Proboštovský 
rybník 
 
Revír místního 
významu 

IV 
Modlanský 
potok 

5,47 

Obec Proboštov 
Náměstí Svobody 700 
417 12 Proboštov 
 
sekretariat@ouprobostov.cz 
417 560 500 
fax: 417 560 035 

MO ČRS Teplice 
Havířská č.7 
Teplice 41501 
crs.mo.teplice@seznam.cz 
 
Předseda: Pavel Lasík 
tel.: 777 550 150 
tel.: 602 557 823 
Hospodář: Petr Roman 
tel.: 602 226 507 
 

4,0021 

Jaroslav IV Račí potok 1,02 

Obec Proboštov 
Náměstí Svobody 700 
417 12 Proboštov 
 
sekretariat@ouprobostov.cz 
417 560 500 
fax: 417 560 035 

MO ČRS Teplice 
Havířská č.7 
Teplice 41501 
crs.mo.teplice@seznam.cz 
 
Předseda: Pavel Lasík 
tel.: 777 550 150 
tel.: 602 557 823 
Hospodář: Petr Roman 
tel.: 602 226 507 
 

0,9074 

Vápenka 
(zatopený lom) 
 
Revír 441 002 

IV Bezejmenný 
tok v Přítkově 0,57 

Obec Proboštov 
Náměstí Svobody 700 
417 12 Proboštov 
 
sekretariat@ouprobostov.cz 
417 560 500 
fax: 417 560 035 

MO ČRS Teplice 
Havířská č.7 
Teplice 41501 
crs.mo.teplice@seznam.cz 
 
Předseda: Pavel Lasík 
tel.: 777 550 150 
tel.: 602 557 823 
Hospodář: Petr Roman 
tel.: 602 226 507 
 

0,6829 

Nádrž v Kozí 
farmě  
 
Nádrž bez 
stavebního 
povolení 

- Přítkovský 
potok  

 
Švábová Šárka  
Na Hamrech 425/24 
41741 Krupka 
 
 
Trubač Jaroslav  
Mariánské náměstí 641 
Bohosudov 
41742 Krupka 
 

Jaroslav Trubač 
Te.: 601 566 240. 

0,08 
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4.1.4 Ohrožené objekty – řazeno směrem po toku 
 
Podrobné informace z jednotlivých dostupných povodňových plánů nemovitostí 
jsou uvedeny v příloze č. 6 plánu.  
 

Modlanský potok 
 

P
o

řa
d

í 

Ulice 

Popisné / 
evidenční 

číslo / 
p.p.č. 

Vlastníci 

 O
h

ro
žu

jíc
í 

Q
N

 

Poznámka 

1 
Zahrádky nad 

viaduktem 
407/14 Šroufek Václav, Antala Staška 1719/27, 

Trnovany, 41501 Teplice 
Q100 

Zahrádky zasaženy 
levobřežním rozlivem nad 

viaduktem 

2 
Zahrádky nad 

viaduktem 
407/21 

Bartoš Miroslav, Krušnohorská 1556/2, 
Trnovany, 41501 Teplice 

Bartošová Naděžda, Krušnohorská 1556/2, 
Trnovany, 41501 Teplice 

Q100 
Zahrádky zasaženy 

levobřežním rozlivem nad 
viaduktem 

3 Dělnická 768 
SJM Marek Roman Ing. a Marková Helena 

Mgr., Československých legií 579/10, 
Trnovany, 41501 Teplice 

Q100 
Zaplavena přístupová 

cetsa, objekt mimo 
ohoržení.  

4 Dělnická 389 SJM Diepold Jiří a Diepoldová Eva, 
Dělnická 389/16, 41712 Proboštov 

Q100 
Zaplavení vzudtím a 

přelitím lávky 

5 Dělnická 566 SJM Mareš Rudolf Ing. a Marešová Simona 
Ing. Bc., Dělnická 566, 41712 Proboštov 

Q100 Zaplavena zahrada. 

6 Dělnická 565 Hodačová Lenka, Dělnická 565, 41712 
Proboštov 

Q100 Zaplavena zahrada. 

7 Dělnická 363 Korf Pavel PaedDr., MBA, Dělnická 363/12, 
41712 Proboštov 

Q100 Zaplavena zahrada. 

8 Dělnická 373 

Kouba Miroslav, Dělnická 373/10, 41712 
Proboštov 

Koubová Vlasta, Dělnická 373/10, 41712 
Proboštov 

Q100 Zaplavena zahrada. 

9 Dělnická 375 

Jelínek Martin Ing., Dělnická 375, 41712 
Proboštov 

Jelínková Kateřina Ing., Dělnická 375, 
41712 Proboštov 

Q100 Zaplavena zahrada. 

10 Dělnická 390 
Tomková Yvona, Dělnická 390/6, 41712 

Proboštov 
Q100 Zaplavena zahrada. 

11 Dělnická 396 Hušák Jiří, Dělnická 396/4, 41712 
Proboštov 

Q100 Zaplavena zahrada. 

12 Dělnická 683 

Žák Štarková Michaela, Na lučinách 683, 
41712 Proboštov 

Žák Miroslav, Na lučinách 683, 41712 
Proboštov 

Q100 
Zaplavena zahrada i RD, 

negativn vliv mostu. 

13 Na Lučinách 288 

Smítka Přemysl, Na lučinách 288/13, 41712 
Proboštov 

Smitková Zdislava, Na lučinách 288/13, 
41712 Proboštov 

Q100 Zaplavena zahrada 

14 Na Lučinách 317 
Šaffková Jana, Na lučinách 317/9, 41712 

Proboštov 
Q100 Zaplaven RD.  

15 Na Lučinách 302 
SJM Fridrichovský Miroslav a Fridrichovská 

Alena, Na lučinách 302/11, 41712 
Proboštov 

Q100 Zaplavena zahrada. 
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P
o

řa
d

í 

Ulice 

Popisné / 
evidenční 

číslo / 
p.p.č. 

Vlastníci 

 O
h

ro
žu

jíc
í 

Q
N

 

Poznámka 

16 Na Lučinách 658 
SJM Soukop Cyril a Soukopová Alena, Na 

lučinách 658, 41712 Proboštov 
Q100 

Zaplavena zahrada i RD - 
přelití ulice Na lučinách - 

vzdutí mostu.  

17 Na Lučinách 346 
Jahodářová Anna, Na Lučinách 346/7, 

41712 Proboštov 
Q100 

Zaplavena zahrada i RD - 
přelití ulice Na lučinách - 

vzdutí mostu.  

18 Na Lučinách 342 
SJM Pařez Jaroslav a Pařezová Iveta, 
Meziškolská 108/12, 41712 Proboštov 

Q100 
Zaplavena zahrada i RD - 
přelití ulice Na lučinách - 

vzdutí mostu.  

19 Na Lučinách 695 Omran Ali Rashed Abdulla, Zaab island 29, 
Dubai, Spojené arabské emiráty 

Q100 
Zaplavena zahrada i RD - 
přelití ulice Na lučinách. 

20 Dělnická 511 SJM Carda Milan Ing. a Cardová Věra 
MUDr., Dělnická 511/60, 41712 Proboštov 

Q100 
Zaplavena zaharda a 

přední část RD - přelití 
mostu. 

21 Dělnická 510 SJM Slivka Zdeněk a Slivková Liduška, 
Dělnická 510/58, 41712 Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

22 Dělnická 509 Němec Michael, Dělnická 509/56, 41712 
Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

23 Dělnická 508, 708 

Machuta Marek, Krušnohorská 1568/11, 
Trnovany, 41501 Teplice 

Machutová Bohumila, Dělnická 508/54, 
41712 Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

24 Dělnická 377 SJM Rojek Jiří a Rojková Andrea, Dělnická 
377/52, 41712 Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

25 Dělnická 220 
Krbcová Pavla, Dělnická 220/44, 41712 

Proboštov 
Q100 

Zaplaven pouze spodní 
okraj zahrady. 

26 Dělnická 87 SJM Stárek Jaromír a Stárková Jana, 
Dělnická 87/40, 41712 Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

27 Dělnická 78 

Kettner Václav, Dělnická 78/38, 41712 
Proboštov 

Kettnerová Libuše, Dělnická 78/38, 41712 
Proboštov 

Rusková Lucie Ing., Holečkova 2609, 
41501 Teplice 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

28 Dělnická 77 Sochůrek Jiří, Bystřická 514, 41731 
Novosedlice 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

29 Dělnická 76 

Vaněček Pavel Ing., Dělnická 76/34, 41712 
Proboštov 

Vaněčková Pavla Ing., Dělnická 76/34, 
41712 Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

30 Dělnická 304 Dvořáková Marie, Dělnická 304/32, 41712 
Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

31 Dělnická 53 

Geiger Petr, Dělnická 53/30, 41712 
Proboštov 

Rybářová Alena, Dělnická 53/30, 41712 
Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

32 Dělnická 155 

SJM Bárta Zdeněk, Dělnická 155/26, 41712 
Proboštov 

Bártová Milena, Edisonova 1841, Trnovany, 
41501 Teplice 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 
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d

í 

Ulice 

Popisné / 
evidenční 

číslo / 
p.p.č. 

Vlastníci 

 O
h

ro
žu

jíc
í 

Q
N

 

Poznámka 

33 Dělnická 61 SJM Kaša Jiří a Kašová Jaroslava, 
Dělnická 61/24, 41712 Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

34 Dělnická 62 Švejnohová Marcela Ing., Dělnická 62/22, 
41712 Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

35 Dělnická 63 Malý Jaromír BcA., Jana Kříže 896/9, 
43401 Most 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

36 Dělnická 73 SJM Heyda Rudolf a Heydová Radka, 
Dělnická 73/18, 41712 Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

37 Dělnická 468 Jílková Radomíra, Dělnická 468/16, 41712 
Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

38 Dělnická 72 SJM Brodský Ladislav a Brodská Antonie, 
Dělnická 72/14, 41712 Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

39 Dělnická 74 Tuláček Vladislav, Buzulucká 305/32, 
Řetenice, 41503 Teplice 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

40 Dělnická 71 SJM Mašek Vladimír a Mašková Zdeňka, 
Dělnická 71/10, 41712 Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

41 Dělnická 69 Židlická Tomková Michaela, Dělnická 69/8, 
41712 Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

42 Dělnická 75 Ditrichová Hildegard, Dělnická 75/6, 41712 
Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

43 Dělnická 48 SJM Smitka Aleš a Smitková Helena, 
Dělnická 48/4, 41712 Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

44 Meziškolská 40 

Kurapov Sergej, Meziškolská 40/2, 41712 
Proboštov 

Kurapova Taťána, Meziškolská 40/2, 41712 
Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

45 Meziškolská 33 SJM Kolib Hisham Ing. a Kolibová Jana, 
Meziškolská 33/1, 41712 Proboštov 

Q100 
Zaplaven pouze spodní 

okraj zahrady. 

46 Na Lučinách 682 
SJM Král Tomáš Ing. a Králová Ivana, Na 

lučinách 682, 41712 Proboštov 
Q100 

Zaplaveny zahrady a RD 
obtékány ulicí.  

47 Na Lučinách 680 SJM Pospíšil Radek a Pospíšilová Šárka, 
Na lučinách 680, 41712 Proboštov 

Q100 
Zaplaveny zahrady a RD 

obtékány ulicí.  

48 Na Lučinách p.č.502/4 
SJM Frýdl Radek a Frýdlová Monika, 
Unčínská 1548/18, Trnovany, 41501 

Teplice 
Q20 

Zahrada zasažena již při 
Q20, RD při Q100. 

49 Na Lučinách 605 SJM Matejčík Jozef a Matejčíková Margita, 
Na lučinách 605, 41712 Proboštov 

Q20 
Zahrada zasažena již při 

Q20, RD při Q100. 

50 Na Lučinách p.č.502/19 Hanzlová Helena, Maršovská 1512/8, 
Trnovany, 41501 Teplice 

Q20 
Zahrada zasažena již při 

Q20, chatka při Q100. 

51 Na Lučinách p.č.502/20 
Daníček Jindřich, Sobědružská 174/36, 

41712 Proboštov 
Q20 

Zahrada zasažena již při 
Q20, chatka při Q100. 

52 Na Lučinách p.č.502/21 SJM Stárek Jaromír a Stárková Jana, 
Dělnická 87/40, 41712 Proboštov 

Q20 
Zahrada zasažena již při 

Q20, chatka při Q100. 

53 Na Lučinách p.č.502/22 Souček Pavel, Ječná 308/4, 41731 
Novosedlice 

Q20 
Zahrada zasažena již při 

Q20, chatka při Q100. 

54 Na Lučinách p.č.502/23 Ježek Jan, Dělnická 68/9, 41712 Proboštov Q100 
Zahrada i chatka 

zaplaveny při Q100. 
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Poznámka 

55 Na Lučinách 556  SJM Filipi Tomáš a Filipiová Dagmar, Na 
lučinách 556, 41712 Proboštov 

Q100 Zahrada i RD zaplaven. 

56 Na Lučinách 671 SJM Filip Karel Ing. a Filipová Stanislava, 
Na lučinách 671, 41712 Proboštov 

Q100 Zahrada i RD zaplaven. 

57 Na Lučinách 688 Buriánková Jana, Na lučinách 688, 41712 
Proboštov 

Q100 
RD odříznut - pouze 

obtékaný ulicí.  

58 Na Lučinách 470 Masopustová Helena, Na lučinách 670, 
41712 Proboštov 

Q100 
RD odříznut - pouze 

obtékaný ulicí.  

59 Na Lučinách 11 
Spurná Miluše, Na lučinách 11/3, 41712 

Proboštov 
Q100 

Objekt v masivním orzlivu 
nad krytým profilem.  

60 Nám. Svobody 6 
Krásná Věra, nám. Svobody 6/8, 41712 

Proboštov 
Q100 

Objekty ohroženy přelitím 
krytého profilu v centru.  

61 Nám. Svobody 7 
Křepelka Pavel, nám. Svobody 7/11, 41712 

Proboštov 
Q100 

Objekty ohroženy přelitím 
krytého profilu v centru.  

62 Nám. Svobody 8 

Urban Karel, nám. Svobody 8/9, 41712 
Proboštov 

Urbanová Věra, nám. Svobody 8/9, 41712 
Proboštov 

Q100 
Objekty ohroženy přelitím 
krytého profilu v centru. 

63 Nám. Svobody 9 Krásný Vladimír, nám. Svobody 9/10, 
41712 Proboštov 

Q100 
Objekty ohroženy přelitím 
krytého profilu v centru. 

64 Nám. Svobody 10 Macháček Miroslav, Sobědružská 160/30, 
41712 Proboštov 

Q100 
Objekty ohroženy přelitím 
krytého profilu v centru.  

65 Nám. Svobody 39 Obec Proboštov, nám. Svobody 700, 41712 
Proboštov 

Q100 
Objekty ohroženy přelitím 
krytého profilu v centru.  

66 Nám. Svobody 171 Janda Ondřej, Americká 1610/9, 41501 
Teplice 

Q100 
Objekty ohroženy přelitím 
krytého profilu v centru. 

67 Proboštovská 26 SJM Kirschner Miloslav a Kirschnerová 
Alena, Na pěnkavce 240, 41712 Proboštov 

Q100 
Objekty ohroženy přelitím 
krytého profilu v centru. 

68 Nám. Svobody 700 Obec Proboštov, nám. Svobody 700, 41712 
Proboštov 

Q100 
Objekty ohroženy přelitím 
krytého profilu v centru. 

69 Sobědružská 398 
Nosková Meri, Sobědružská 398/2, 41712 

Proboštov 
Q20 

Objekt ohrožován již při 
Q20. 

70 Proboštovská 180 Obec Proboštov, nám. Svobody 700, 41712 
Proboštov 

Q100 
Hřiště zaplavena celá při 

Q100. 

71 Sobědružská 2 Obec Proboštov, nám. Svobody 700, 41712 
Proboštov 

Q100 
Objekty ohorženy přelitím 
krytého profilu v centru.  
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Poznámka 

72 Sobědružská 1 

Kolíčková Marcela, Sobědružská 1/10, 
41712 Proboštov 

Musov Mustafa, Sobědružská 1/10, 41712 
Proboštov 

Q100 
Objekty ohorženy přelitím 
krytého profilu v centru.  

73 Sobědružská 326 

Kolomazníček Jaroslav, Sobědružská 
34/16, 41712 Proboštov 

Kolomazníček Josef, Sobědružská 34/16, 
41712 Proboštov 

Kolomazníčková Anna, Alejní 541/9, 41742 
Krupka  

Kolomazníčková Františka, Sobědružská 
326/14, 41712 Proboštov 

Q100 
Zaplaven spodní okraj 

zahrady boční větví 
rozlivu.  

74 Sobědružská 54 

Chmelová Blanka, Okružní 513, 41712 
Proboštov 

JBM INVEST akciová společnost, Okružní 
513/39, 41712 Proboštov 

Q100 
Zaplaven spodní okraj 

zahrady boční větví 
rozlivu.  

75 Sobědružská 146 Horna Radek, Sobědružská 285/64, 41712 
Proboštov 

Q100 
Zaplaven spodní okraj 

zahrady boční větví 
rozlivu.  

76 Sobědružská 150 
MCP Le Cong Nhuong a Phan Thi Ngoc 

Trung, Sobědružská 150/24, 41712 
Proboštov 

Q100 
Zaplaven spodní okraj 

zahrady boční větví 
rozlivu.  

77 Sobědružská 154 Hanková Ilona, Sobědružská 154/26, 41712 
Proboštov 

Q100 
Zaplaven spodní okraj 

zahrady boční větví 
rozlivu.  

78 Sobědružská 160 Macháček Miroslav, Sobědružská 160/30, 
41712 Proboštov 

Q100 
Zaplaven spodní okraj 

zahrady boční větví 
rozlivu.  

79 Sobědružská 161 Kaděrová Jitka, Proboštovská 222/45, 
41712 Proboštov 

Q100 
Zaplaven spodní okraj 

zahrady boční větví 
rozlivu.  

80 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.731/79 Klimeš Jiří, Ruská 352/160, 41701 Dubí Q5 
Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

81 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.731/78 Klimeš Jiří, Ruská 352/160, 41701 Dubí Q5 
Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

82 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.731/81 Štorková Marcela, Antala Staška 1713/15, 
Trnovany, 41501 Teplice 

Q5 
Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

83 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.731/82 Klimeš Jiří, Ruská 352/160, 41701 Dubí Q5 
Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

84 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.731/83 

Petrželka Jiří, nám. Svobody 29/4, 41712 
Proboštov 

Petrželková Lenka, nám. Svobody 29/4, 
41712 Proboštov  

Q5 
Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

85 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.1033/9 SJM Štajnc Roman a Štajncová Jana, 
Proboštovský sad 452/35, 41712 Proboštov 

Q5 
Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 
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jíc
í 
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Poznámka 

86 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.731/84 
SJM Svoboda Jan a Svobodová Olga, 
Puškinova 1593/4, Trnovany, 41501 

Teplice 
Q5 

Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

87 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.731/85 
Svobodová Olga, Puškinova 1593/4, 

Trnovany, 41501 Teplice 
Q5 

Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

88 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.731/86 
Obec Proboštov, nám. Svobody 700, 41712 

Proboštov 
Q5 

Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

89 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.744/1 
Obec Proboštov, nám. Svobody 700, 41712 

Proboštov 
Q5 

Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

90 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.1033/10 

Petrželka Jiří, nám. Svobody 29/4, 41712 
Proboštov  

Petrželková Hana Ing., Proboštovský sad 
441/20, 41712 Proboštov   

Q5 
Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

91 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.1033/11 
SJM Pokorný Jaroslav Ing. a Pokorná 

Pavla, Proboštovský sad 442/22, 41712 
Proboštov 

Q5 
Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

92 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.1033/15 
SJM Pokorný Jaroslav Ing. a Pokorná 

Pavla, Proboštovský sad 442/22, 41712 
Proboštov 

Q5 
Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

93 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.1033/1 Rákos Michal Ing., Proboštovský sad 699, 
41712 Proboštov 

Q5 
Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

94 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.1033/12 Pischelová Alena, Sobědružská 741, 41712 
Proboštov 

Q5 
Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

95 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.1033/13 Procházka Radek, Březový háj 460/8, 
41712 Proboštov 

Q5 
Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

96 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.1033/2 Procházka Radek, Březový háj 460/8, 
41712 Proboštov 

Q5 
Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

97 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.744/2 Obec Proboštov, nám. Svobody 700, 41712 
Proboštov 

Q5 
Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

98 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.744/6 Obec Proboštov, nám. Svobody 700, 41712 
Proboštov 

Q5 
Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

99 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.744/7 Obec Proboštov, nám. Svobody 700, 41712 
Proboštov 

Q5 
Zahrádky zaplavovány již 
při Q5 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

100 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.731/51 Obec Proboštov, nám. Svobody 700, 41712 
Proboštov 

Q20 
Zahrádky zaplavovány již 
při Q20 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 
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101 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.731/50 
Obec Proboštov, nám. Svobody 700, 41712 

Proboštov 
Q20 

Zahrádky zaplavovány již 
při Q20 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

102 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.731/49 
Obec Proboštov, nám. Svobody 700, 41712 

Proboštov 
Q20 

Zahrádky zaplavovány již 
při Q20 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

103 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.731/48 
Obec Proboštov, nám. Svobody 700, 41712 

Proboštov 
Q20 

Zahrádky zaplavovány již 
při Q20 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

104 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.731/47 
Obec Proboštov, nám. Svobody 700, 41712 

Proboštov 
Q20 

Zahrádky zaplavovány již 
při Q20 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

105 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.731/46 
Obec Proboštov, nám. Svobody 700, 41712 

Proboštov 
Q20 

Zahrádky zaplavovány již 
při Q20 - vzdutím o násep 

trati a viadukt. 

106 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.731/43 
Vetro Petra, Trnovanská 1282/27, 

Trnovany, 41501 Teplice 
Q100 

Zahrádky zaplavovány při 
Q100. 

107 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.731/44 
Kohout Robert, Trnovanská 1280/23, 

Trnovany, 41501 Teplice 
Q100 

Zahrádky zaplavovány při 
Q100. 

108 
Pod 

Proboštovským 
sadem 

p.č.731/45 Cibulka Ota, U parku 529, 41712 Proboštov Q100 
Zahrádky zaplavovány při 

Q100. 

 
 

Račí potok 
 

P
o

řa
d

í 

Ulice 
Popisné / 
evidenční 

číslo 
Vlastníci   Poznámka 

1 Meziškolská 91 
Mašek Václav, Meziškolská 102/9, 

41712 Proboštov 
 

Objekty ohroženy při 
přelití krytého profilu.  

2 Meziškolská 665 
Bůžek Jaroslav, Meziškolská 655, 

41712 Proboštov 
 

Objekty ohroženy při 
přelití krytého profilu. 

3 Meziškolská 36 
Jelínková Věra, Dělnická 36/3, 41712 

Proboštov 
 

Objekty ohroženy při 
přelití krytého profilu. 

4 Meziškolská 36 
SJM Dobisch Rudolf a Dobischová 

Dagmar, Palackého 70/21, Běhánky, 
41702 Dubí 

 
Objekty ohroženy při 
přelití krytého profilu. 
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4.1.5 Ohrožující objekty 
 
K datu 1. 4. 2019 není evidován objekt, jež by mohl způsobit sekundární ohrožení – 
kontaminaci vod, únik chemikálií, výbuch apod.  
 

Název Lokalita 
Popis ohrožení 

lokality 
Popis 

P
o

č
et

 
o

h
ro

že
n

ýc
h

 
b

u
d

o
v 

Poznámka 

      

 
 
 
4.1.6 Místa omezující odtokové poměry (místa kontrol hlídkové služby) 
 

Vodní tok Místo 
Poloha na 

toku 
[ř.km] 

Popis omezení 

Modlanský p.  Žel.viadukt. 6,69 Při Q100 vzdutí nad náspem.  

Modlanský p.  Lávka pod viaduktem  6,600 Kapacitní do Q20, při Q100 přelita.  

Modlanský p.  Most Dělnická u č.683  6,430 Kapacitní do Q20, při Q100 přelit.  

Modlanský p.  Lávky mezi zahradami 5,900 - 6,410  
Nekapacitní lávky, některé již při Q5. 
Hrozí stržení a vytvoření nápěchu na 
nátoku do krytého profilu  

Modlanský p.  
Krytý profil pod 
náměstím  

5,900 – 5,990  
Při Q100 přelití  - kritický profil pro 
zaplavení centra 

Modlanský p.  Lávka u rybníka  5,600  Při Q20 nekapacitní, přelita.  
Modlanský p.  Most na hrázi  5,460   Při Q100 přelit.  
Modlanský p.  Lávka pod rybníkem  5,350  Při Q5 nekapacitní, přelita.  

    

Přítkovský p.  
Propust v III/25311  
u kozí farmy  

0,55  
Záchyt spláví, vzdutí.  Hrozí prvotní 
záchyt spláví při protržení nádrže na 
farmě (hráz v havarijním stavu) 

Přítkovský p.  Most u HORZ 0,192 

Záchyt spláví na mostu i plotu na 
mostu, vzdutí. (pravostranným 
přítokem se u mostu připojuje větev 
Q100 Modlanského potoka.    

Přítkovský p.  Most Na Lučinách  0,064  Záchyt spláví, vzdutí a možné i přelití 

    

Račí p.  
Propust v trati u MVN 
Jaroslav 1 

Záchyt spláví z lesního úseku, vzdutí 
a přelití do nádrže Jaroslav.   

Račí p.  Krytý profil Meziškolská 0,0 – 0,22 
Záchyt spláví na zdrži a nátoku u č.p. 
91, hrozí i přelití - kritický profil pro 
zaplavení centra.   
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Bezejmenný 
tok v Přítkově 

Most Horská 0,433 Záchyt spláví, silná sedimentace 

Bezejmenný 
tok v Přítkově 

Propust u č.62 0,4 Nekapacitní, vzdutí. 

    

Bystřice  Most 25344-4 8,4 
V extrémním případě záchyt spláví, 
vzdutí.  

 
 
4.1.7 Místa ohrožená bleskovou (přívalovou) povodní (místa kontrol hlídkové 

služby při hrozbě přívalové srážky) 
 

Název Popis Poznámka 

Proboštov – Přítkov – 
bezejmenný tok 

Přítok přívalových vod ze 
zástavby do Lesní ulice.  

V Lesní ulici má tok minimální 
sklon a dochází ke značné 
sedimentaci v korytě 

Proboštov – Modlanský 
potok u železniční trati Přítok přívalových vod potokem Kritický bod studie VÚV, v.v.i.  

Proboštov – Račí potok v 
Meziškolské 

Přítok přívalových vod potokem Hrozí záchyt spláví na hrazení 
zdrže v zahradě č.p 91. 

Proboštov – Přítkovský 
potok u HORZ, s.r.o. 

Přítok přívalových vod 
potokem. Hrozí protržení 
nádrže v kozí farmě.  

Kritický bod studie VÚV, v.v.i. 

 
 
 
4.1.8 Hlásné profily  
 

Vodní tok Stanice Kat. Odkaz na on-line data 1.SPA 2.SPA 3.SPA 

Modlanský potok TE-05 C 

 

20 30 40 

Modlanský potok 

 
Nátok do krytého 
profilu za Besedou 
 

C 
Vizuální profil 

Barevné značky na 
nátoku do kr.profilu 

105 120 135 
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4.1.9 Srážkoměry v okolí 
Intenzitu srážek a zejména přívalové deště je možno sledovat na srážkoměrech 
ČHMÚ, Povodí Ohře, s.p. a SESA (KÚ ÚK).    
 

ID stanice Název 
stanice 

On-line odkaz QR kód 

CHMU_42025524  Dubí 

http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzst
ationdyn.php?day_offset=0&tday_off

set=0&seq=42025524 
 

 

TE-04   Dubí 

http://dvt-
info.cz/web_seso/dvtsite_public/SiteCh

artTable.aspx?site=TE-04 
  

 

CHMU_307508  Teplice 

http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzst
ationdyn.php?day_offset=0&tday_off

set=0&seq=307508 
 

 
 
 

Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek dle různé doby trvání (mm) 
 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/ 24 hodin 

Veškeré údaje jsou orientační a budou pro obec Proboštov průběžně upřesňovány na základě 
monitoringu srážek a odvíjejících se průtoků v tocích v obci.  
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4.1.10 Evakuační střediska a místa nouzového ubytování 
 

Přijímací 
(evakuační) 
středisko 

Adresa Ubytováni 
Stravován

í Kontakt 

Obecní úřad 
Proboštov 

Náměstí Svobody 700 
Proboštov 

50 osob  

Starostka Bc Jana Čermáková 
417 532 782, 724 171 969 

 
Místostarosta Roman Nešetřil 

417 534 740, 602 428 493 

Kulturní dům 
Proboštov 
 
(Při povodni větší jak 
Q100 hrozí zaplavení) 

Dělnická 52 
Proboštov 

150 osob  

Starostka Bc Jana Čermáková 
417 532 782, 724 171 969 

 
Místostarosta Roman Nešetřil 

417 534 740, 602 428 493 
 

Sokolovna Proboštov 
Proboštovská 267 

Proboštov 
200 osob 

Dle 
potřeby 

Ivana Chalupníková 
602 115 466 

ivana.chalupnikova@seznam.c
z 
  

Základní škola 
Proboštov 

Kpt. Jaroše 130 
Proboštov 

100 osob 
Dle 

potřeby 

Ředitelka - Pavlína Langerová 
417 560 037 

zs.probostov@email.cz  

 
 
 
4.1.11 Možná dopravní omezení v okolí (místa sledovaná hlídkovou službou) 
 

Tok Místo 

Poloha 
na 

toku 
[ř.km] 

Popis omezení Poznámka 

Modlanský potok 
Ulice Na 
Lučinách 

6-7 

 
Při Q100 dojde k levobřežnímu 
rozlivu a proudění ulicí Na 
Lučinách směrem k Sobědružské.  
  

 

Modlanský potok 
Centrum -
Náměstí 
Svobody 

5,8-6 

 
Při Q100 dojde k přelití krytého 
profilu Modlanského i Račího 
potoka a zaplavení námětí, OÚ a 
hřiště.    
 

 

 
 
 
4.1.12 Seznam dostupných technických prostředků obce 
 
Podrobný seznam techniky je veden v rámci majetkové evidence obce. 
Z důvodu ochrany majetku není přístupný v povodňovém plánu.  
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V rámci krizových situací se i dle podkladů IZS počítá s využitím těchto subjektů: 
 

Subjekt Typ pomoci Prostředky 

František Horna Technická pomoc 

 
Autojeřáby, autorypadlo, 
zdvihací plošiny 
 

 
AGRO Teplice a.s, stavebniny 
Proboštov,  
 

Stavební materiál  písek 

 
MUDr. Zuzana Lojková 
 

Lékařská pomoc Praktický lékař pro dospělé 

MVDr. Zbyněk Pokorný 
 

 
Lékařská pomoc zvířatům 
 

veterinář 
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4.1.13 Schéma toku informací 
 
Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní 
pracoviště ČHMÚ a dispečink Povodí Ohře, s.p. na KOPIS HZS, který informaci 
předává na příslušné ORP Teplice. ORP provádí přenos informací na relevantní 
obce svého správního území dle územní (hydrologické) platnosti vydaných 
informací a výstrah.   
 
Jakékoli zjištění nebezpečí nebo výskyt povodní v hlásných profilech i mimo hlásné 
profily, včetně vyhlášení stupně povodňové aktivity  hlásí obec Proboštov (úřad) na 
úřad obce s rozšířenou působností Teplice, sousedním obcím a obcím níže na toku 
a  na vodohospodářský dispečink Povodí, s.p.  ORP informaci neprodleně předává 
KOPIS HZS, který informaci neprodleně předává Krajskému úřadu.  
 
Při zabezpečovacích, záchranných pracích a při odstraňování následků povodně 
budou prioritně použity prostředky obce, případně prostředky poskytnuté 
právnickými nebo fyzickými osobami dle dohody uzavřené s obcí. Další technická 
pomoc bude vyžádána u KOPIS HZS Ústeckého kraje prostřednictvím ORP Teplice, 
která koordinuje nasazení sil a prostředků v obcích.  
 

Informační toky při hrozbě povodně a při povodni 

 

ČHMÚ 

Povodí 
Ohře, s.p. 

 
KOPIS 

HZS ÚK 

GŘ HZS 

KÚ ÚK 

ORP 
Teplice 

ORP 
Ústí n/L  

Dubí 

Krupka 

Teplice 

Modlanský 
potok 

Bystřice 

Ministerstva 

Dubí 

Novosedlice 

Teplice 

Srbice 

Proboštov 

Proboštov 
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5 Grafická část plánu - manuál 
 
Prioritně je v rámci povodňového plánu obce Proboštov využívaná mapová služba 
portálu dPP ČR, která je pro obce celé republiky zdarma. 
 

Odkazy na on-line mapy 
 
Základní mapa správního území Proboštova 
Objekty dPP Proboštova 
Záplavová území Proboštova 
 
 
Mapy lze prohlížet i v digitálním povodňovém plánu ORP Teplice a Ústeckého 
kraje. Prostředí je totožné s prostředím dPP ČR (stejná aplikace, stejné 
nástroje). 
 
 
Aplikace dPP ORP Teplice i Ústeckého kraje je provozována na serveru Ústeckého kraje. 
Přímá adresa na dPP ORP Teplice je http://dpp.kr-ustecky.cz/pub_4213/. Aplikace je 
optimalizována pro systémy Vista, Windows 7 a výš a prohlížečů Firefox, Internet Explorer 
v aktuálních verzích.   

 
Pro provoz aplikace je nutné povolit automaticky otevíraná okna v Nástrojích 
internetové prohlížeče („Vždy povolit“ – jinak se při každém novém spuštění bude 
prohlížeč opět dotazovat na povolení oken). 
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6 Seznam samostatných příloh plánu 
 

2 
Kontakty 
  PDF výstup POVIS pro tisk 

 

3 
1. Formulář standardizovaného hlášení pro ORP 
2. Vyhlášení SPA 
3. Odvolání SPA 
4. Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně 
5. Výzva k přípravě na evakuaci 
6. Označení evakuovaných objektů – pro občana 
7. Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi 
8. Potvrzení o evakuaci občana 
9. Osnova zprávy po povodni 
10. Technicko-bezpečnostní dohled 
11. Schéma provozu rybníků 
12. Metodický pokyn k TBD 
13. Protierozní opatření na zemědělské půdě 
14. Dohoda o poskytnutí sil a prostředků 

 

4 
Evidenční listy hlásných profilů 
 

5 
Fotodokumentace 
Jen na flashdisku 

Fotodokumentace vložena i do POVIS, tisknuto dle potřeby 
 

6 
Povodňové plány vlastníků nemovitostí – vyplněné formuláře a sumář 
 

7 
Grafická část – mapy 
Návod k on-line aplikaci dPP ORP a ÚK viz. Kapitola 5.0. 
 

8 
Příručky – jen na flashdisku, tisknuto dle potřeby 

 Systém povodňové ochrany v ČR 
 Evakuace obyvatel 
 Obnova území a nemovitostí po povodni 

9 
Karta PP – zkrácený plán pro občany 


