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

- Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ
- Český hydrometeorologický ústav
- Červený kříž
- Digitální povodňový plán ČR
- Geografický informační systém
- Hlavní odvodňovací zařízení
- Hlásný profil
- Hasičský záchranný sbor
- Hasičský záchranný sbor Územní odbor
- Integrovaný záchranný systém
- Jednotka sboru dobrovolných hasičů
- Krajská hygienická stanice
- Krajský úřad
- Levostranný/pravostranný přítok
- Městský úřad
- Městská policie
- Místo vizuální kontroly
- Ministerstvo Životního prostředí České Republiky
- Nebezpečné místo
- Operační informační středisko hasičského záchranného sboru
- Obec s rozšířenou působností
- Obecní úřad
- Povodňová komise
- Povodňová komise obce s rozšířenou působností
- Povodňový orgán
- Povodňový plán vlastníka pozemků a staveb
- Povodí Vltavy, s.p.
- Rodinný dům
- Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ
- Sbor dobrovolných hasičů
- Stupeň povodňové aktivity
- Správa a údržba silnic
- Software
- Technické služby
- Ústřední povodňová komise
- Vodní dílo
- Organizace pověřená výkonem technicko-bezpečnostního dohledu na vodních
dílech I. a II. kategorie
- Vodohospodářský dispečink
- Zdravotnická záchranná služba
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Záznam o aktualizaci
Povodňový plán je každoročně aktualizován. Prověření Povodňového plánu bude provedeno také
vždy po velké povodni, při změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo
jiných okolnostech, které mohou vyvolat jeho změny.
Všechny změny se zapisují do Záznamu aktualizací, listy jsou doplňovány dle potřeby.
POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MODLETICE
Průvodní list
Záznam o aktualizaci
Pořadové
číslo
1

Datum aktualizace
7.1.2015

Instituce
Obec Modletice

Aktualizaci provedl
Jméno
Ing. Jiří Aron

Podpis

Soupis změn
Aktualizace
Strana
číslo
1
62

Bod č.

Podstata změny
Složení povodňové komise obce Modletice

Schválil:

Poznámka:

Aktualizace:

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

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

dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající
tendenci,
b) déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních
dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku
nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo
c) vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.
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Vysvětlení pojmu Povodňová opatření
Zdroj: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 65 - Povodňová opatření
(1) Povodňová opatření jsou přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně,
za povodně a opatření prováděná po povodni.
(2) Přípravná opatření jsou
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

stanovení záplavových území,
vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,
povodňové plány,
povodňové prohlídky,
příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,
organizační a technická příprava,
vytváření hmotných povodňových rezerv,
příprava účastníků povodňové ochrany.
(3) Opatření při nebezpečí povodně a za povodně jsou

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

činnost předpovědní povodňové služby,
činnost hlásné povodňové služby,
varování při nebezpečí povodně,
zřízení a činnost hlídkové služby,
vyklizení záplavových území,
řízené ovlivňování odtokových poměrů,
povodňové zabezpečovací práce,
povodňové záchranné práce,
zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.
(4) Opatření po povodni jsou

a) evidenční a dokumentační práce,
b) vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,
c) odstranění povodňových škod a obnova území po povodni.
(5) Povodňová opatření podle odstavců 1 až 4 nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a
ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi.
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Přílohy
V kompletní tištěné podobě jen u výtisku č. 1:
A – Návrh „Informace pro občany v zaplavených oblastech“, 1 x A4,
B – Tisková zpráva (vzor), 1 x A4,
C – Možný vzor vyhlášení II. stupně povodňové aktivity, 1 x A4,
D – Možný vzor odvolání II. stupně povodňové aktivity, 1 x A4,
E – Osnova zprávy o povodni, 1 x A4,
F – Varovné signály, 1 x A4 (3 x zvuková stopa na CD),
G – Databáze Povodňových komisí, 7 x A4,
H – Manuál databáze Povodňových komisí, 1 x A4 (návod v elektronické podobě na CD),
CH – Pomůcka práce s internetem, 14 x A4,
I – Příkaz komise k činnosti (vzor), 1 x A4,
J – PP vlastníků pozemků a staveb (vzor), 3 x A4,
K – Povodňová kniha, vzor, 1 x A4 (+ 43 x A4 kniha),
L – Zvláštní povodně a transformace povodňových vln vodními díly, výňatky z povodňového
plánu obce 2002, stanovení parametrů, grafy, 8 x A4
Volné Přílohy – související legislativa, legenda k VH mapě, Metodický pokyn odboru ochrany
vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby
(uveřejněn pod číslem 9 ve Věstníku MŽP částka 12/2011), novela vodního zákona č.150/2010 (pouze v elektronické podobě)

Literatura
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
 Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 POVODŇOVÉ
PLÁNY,
 Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení
hlásné a předpovědní povodňové služby, prosinec 2011, č. 9
 Povodňový plán Středočeského kraje (digitální),
 Digitální povodňový plán ČR,
 Povodňový plán obce Modletice z roku 2002 (Vodní díla – TBD a.s.).

Metodický pokyn MŽP k HPPS, Odborné pokyny pro provádění hlásné povodňové služby:
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_document.php
(obsahuje užitečné informace, rady a postupy pro zabezpečení hlásné povodňové služby)
Seznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi:
http://www.dppcr.cz – Přílohy - Seznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
(výčet předpisů vztahujících se k povodňové ochraně včetně textů předpisů, dle dPP ČR)

Použité mapové podklady a další informace







ČÚZK: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map, http://www.dppcr.cz
Mapový portál centra pro regionální rozvoj: http://mapy.crr.cz
Vodohosp. informační portál: http://voda.gov.cz/portal/cz/
Mapy.cz: www.mapy.cz
Google maps: https://maps.google.com/
Případně příslušné obecní portály a mapové podklady
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Letecký snímek Modletic
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Zdroj: maps.google.com

Úvod
Povodňový plán obce Modletice řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových
škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území obce a
integrovaných obcí a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán obce Modletice je
základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území. Povodňový plán
obce Modletice je základním podkladem pro rozhodovací a řídicí činnost povodňového orgánu obce
Modletice. Obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi
na úrovni Povodňové komise obce Modletice.
Povodňový plán bude každoročně prověřován a v případě potřeby bude upraven a doplněn
(aktualizován). Prověření Povodňového plánu bude provedeno také vždy po velké povodni, při
změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které
mohou vyvolat jeho změny.
Povodňový plán obce Modletice je základním dokumentem pro jednotné řízení povodňové ochrany
v celém předmětném území. Obsahuje podrobné rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k
ochraně před povodněmi mezi povodňovými orgány v rámci obce Modletice, organizacemi na
území obce, povodňovými orgány sousedních obcí a nadřízeným povodňovým orgánem (ORP
Říčany).
Povodňový plán obce Modletice obsahuje textovou část (sestávající z věcné a organizační části) a
grafickou část (mapy záplavových území, základní vodohospodářskou mapu).
Povodňový plán je vypracován podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. - o vodách, v platném znění
(novela č. 150/2010 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů) – dále
jen vodní zákon, odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 2931 - Povodňové
plány a standardů fa KOORDINACE.
Mapa katastrálního území obce Modletice
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Správci hlavních vodních toků:
P.č.
Název toku
1.
Dobřejovický potok
2.
Chomutovický potok
Další správcovství dle mapy níže:

ID toku
10 101 452
10 251 469

Správce toku
Povodí Vltavy, s.p.
Povodí Vltavy, s.p.

Mapa toků s vyznačením správcovství

Povodí Vltavy, s.p.

Zdroj: Vodohospodářský informační portál (Mze+MŽP),2013

Hlavní odvodňovací zařízení
Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava, s.p.
Grafická 36, 150 21
Praha 5
tel.: 257 099 111
fax: 257 313 522
www: www.pvl.cz
Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu:
Tel.: 257 099 200,
e-mail: friedel@pvl.cz
mob.: 602 299 214
Mimořádné události centrální dispečink:
Tel.: 257 329 425
Mobil: 724 067 719
fax:
257 326 310
E-mail: dispecink@pvl.cz
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Hlavní vodní díla na území obce a jejich majitelé:

Chomutovický potok
1. Název: Zámecký rybník
Rozloha: 0,37 ha
Majitel: Obec Modletice
Kontakt: 323 637 187, 323 637 107, 725 021 855 (mobil
starosta)
2. Název: Mlýnský rybník
Rozloha: 0,5 ha
Majitel: Pevná Marie, Vaništová Pavla, Šulcová Zdenka,
Vaništa Petr, Vlastníková Eva, Vršecká Hana
Kontakt: správa ČRS, p. Přepechal: 605 942 358,
Pavla Vanišťová: 606 886 696
3. Název: Mlýnský rybník u Popoviček
Rozloha: přes 0,4 ha (dle katastru nemovitostí)
Majitel: Malinová Květa
Kontakt: 602 339 470, kveta.malinova@popovicky.cz
Dobřejovický potok
4. Název: V mostkách / V topolech
Rozloha: 0,67 ha
Majitel: Dvořák Josef, Obec Modletice, Petržílek
Miroslav, HOPI s.r.o.
Kontakt: Josef Dvořák: 602 304 818
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Příslušný vodoprávní úřad:
■ Odbor životního prostředí, Městský úřad Říčany, vodoprávní úřad
Městský úřad Říčany, Budova F
Komenského náměstí 1619/2
251 01 Říčany
Jméno
Ing. Radek
Smetánka
Ing. Olga
Rathouská

Funkce
Vedoucí odboru
Vedoucí odd.
vodoprávní úřad

Telefon
323 618 247
606 779 645
323 618 282
725 022 755

E-mail
radek.smetanka@ricany.cz
olga.rathouska@ricany.cz

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

1. Charakteristika území
1.1. Charakteristika obce Modletice
Obec Modletice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha-Východ, mezi dálnicí D1 a
Pražským okruhem. Jedná se o malou obec v původně převážně zemědělské oblasti, nyní významně
ovlivněné komerční výstavbou, severovýchod katastru nyní zabírá rozsáhlý areál skladových
objektů.
Terén na katastrálním území je rovinatý, s malým převýšením (cca 350 – 400), mírně se svažující
směrem k údolí Chomutovického potoka, který protéká středem obce.
Rozloha katastru je 344 ha, převážnou část zde zaujímají zemědělské plochy (více než 73%),
z nichž zcela převládá orná půda, čtvrtina katastru je zastavěna, vodní plochy zabírají 1,7%, lesní
porosty se zde téměř nevyskytují, celé území je charakteristické nedostatkem vysoké zeleně.
V obci trvale žije 555 obyvatel (údaj 2013), v posledních letech zde dochází k další výstavbě
rodinných domů a nárůstu počtu trvale žijících obyvatel (od roku 2004 stoupl počet obyvatel o 200,
tedy téměř o dvě třetiny).
První písemně doložená zmínka o obci pochází z roku 1336, kdy se psalo o svědkovi u
průhonického soudu, který se jmenoval Šimon z Modletic.
1.2. Klimatologická charakteristika
Modletice se nachází ve Středočeské pahorkatině (Benešovská pahorkatina).
Celé území katastru obce spadá do oblasti mírně teplé (B3, dle klasifikace klimatických oblastí
z Atlasu podnebí ČSR 1958, typ Cfb dle Köppena). Roční průměrná teplota vzduchu v oblasti se
pohybuje mezi 8 až 9°C, roční srážkový průměr mezi 600-650 mm (dlouhodobě kolem 620-625).
Průměrný roční počet srážkových dní s úhrnem větším než 10 mm se pohybuje mezi 12-14.
Největší srážkové úhrny lze očekávat od května do srpna (60-80 mm/měsíc). Maximální (absolutní)
denní úhrn srážek by v této oblasti neměl přesáhnout 81-100 mm, průměrný roční max. denní úhrn
je 40 mm.
Průměrná roční rychlost větru se zde pohybuje mezi 3-4 m/s, převládá jihozápadní vítr.
1.3. Hydrologická charakteristika
Vodstvo na území obce spadá do úmoří Severního moře – hlavního povodí Labe, povodí II. řádu
Vltavy, dílčího povodí pravostranného přítoku Botiče (významný vodní tok) Dobřejovického
potoka a jeho levého přítoku Chomutovického potoka.
Z hlediska odtokových poměrů patří území do oblasti úrodných nížin s půdními i klimatickými
podmínkami výhodnými pro intenzívní zemědělskou výrobu. Lesů je zde velmi málo a jsou
rozptýleny v ojedinělé hájky. V této oblasti jsou nejnižší srážky na povodí, a to kolem 600 mm.
Tyto nepříznivé vlhkostní a odtokové poměry jsou jen zčásti vyváženy tím, že oblastí protékají
největší vodní toky a dolní úseky jejich přítoků. Specifický odtok se zde pohybuje pod 5 l.s-1.km-2.
Územím obce protéká Dobřejovický a Chomutovický potok.
1.4. Hydrologické údaje o tocích
Dobřejovický potok (ID 10 101 452) je menší vodní tok, pravostranný přítok potoka Botiče ve
správě Povodí Vltavy, s.p. Jeho délka činí 8,264 km, plocha 2,99 km2.
Potok pramenní východně od Chomutovic (Popovičky), v lokalitě zvané V dolnici, v nadmořské
výšce 424 m. Tok teče převážně severním směrem, otevřenou, zemědělskou krajinou, na území
obce Modletice vstupuje na svém 7,18 ř.km, u Doubravic přibírá svůj jediný pravostranný přítok
(meliorační odpad) v místě, kde se přítok na zhruba 400 m rozdvojuje do náhonu, na tomto přítoku
je umístěn rybník V mostkách/V topolech. Pod Doubravicemi je na toku umístěna ČOV.
Dobřejovický potok poté obtéká Areál obchodu a služeb ve východní části Modletic, jejichž
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katastrální území opouští na svém 4,72 ř.km. Dále tok pokračuje do obce Dobřejovice. Pod
Průhonicemi se vlévá zprava do Botiče na jeho 23,590 ř.km v nadmořské výšce 293 m.n.m.
Koryto Dobřejovického potoka bylo zřejmě v minulosti upravováno a není tedy původní, stávající
koryto má lichoběžníkový profil a je místy po obou stranách zpevněno výsadbou olše lepkavé.
Místy jsou patrny zbytky opevnění lámaným kamenem. Šířka a hloubka koryta je proměnlivá a
závisí na vlivu stromového porostu olše a sesuvu zeminy.
Pod zaústěním kanalizace Centrálního skladu Kaufland je koryto nově upraveno do
lichoběžníkového průřezu a opevněno betonovými tvarovkami. Délka opevněného úseku činí cca
130 m.
Pro tok není stanoveno záplavové území, nenachází se na něm žádný hlásný profil kategorie A ani
B, je na něm umístěn HP C V Modleticích na mostě před soutokem s Chomutovickým potokem a
několik dalších hlásných profilů kat. C – v Dobřejovicích, operativní hlásný profil ČHMÚ
v Průhonicích, limnigrafy Lesů hl.m. Praha). Místem omezujícím odtokové poměry je zejména
propustek u č.p. 83.
Chomutovický potok (ID 10 251 469) je drobný vodní tok, levostranný přítok Dobřejovického
potoka ve správě Povodí Vltavy, s.p. jeho délka je 4,915 km a plocha 4,459 km2.
Potok pramení na katastrálním území obce Popovičky, jižně pod osadou Nebřenice v nadmořské
výšce 478 m. Tok pokračuje severním směrem, protéká Nebřenicemi, pod nimiž napájí několik
menších rybníků, poté protéká Chomutovicemi, Popovičkami a následně Modleticemi, v této oblasti
se na něm nachází další 4 rybníky. Na severu obce je na toku umístěna čistírna odpadních vod. Na
severní hranici katastrálního území Modletic se tok vlévá do Dobřejovického potoka na jeho 4,72
ř.km.
Na toku se nachází hlásný profil kategorie C v Modleticích na hrázi Zámeckého rybníka a není pro
něj stanoveno záplavové území (na toku je v Modleticích umístěn limnigraf Lesů hl. m. Prahy).
Místy omezujícími odtokové poměry jsou zejména lokální zúžení toku a soukromé lávky.
Postupové doby povodňových průtoků nejsou pro toky na území obce stanovené.
N-leté průtoky [m3s-1], Dobřejovický potok:
Průměrný dlouhodobý roční průtok činí 13,5l/s.
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M-denní průtoky QM [l/s], Dobřejovický potok:
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N-leté průtoky [m3s-1], Chomutovický potok:
Chomutovický potok je málo vodný tok, průměrný dlouhodobý roční průtok je uváděn 19,6 l/s.
N-letost
QN Modletice, neovliv.
QN Modletice, ovliv.
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M-denní průtoky [l/s], Chomutovický potok:
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1.5. Vodní díla
Na katastrálním území obce se nachází 4 rybníky, retenční nádrž v Areálu obchodu a služeb (AOS)
a další drobné nádržky, u nichž je vliv na povodňovou situaci zanedbatelný. Přehled stručné
charakteristiky vodních děl včetně údajů o vlastnících je součástí úvodu tohoto plánu.
Žádné vodní dílo v katastru nemá přiřazenou kategorii.
Zámecký rybník (ID 112 010 170 009) je menší vodní nádrž umístěná na Chomutovickém potoce
přímo v obci Modletice před zámkem a obecním úřadem (na návsi). Rybník má rozlohu 0,37 ha a je
ve vlastnictví obce. Rybník byl budován jako požární nádrž a má bezpečnostní přepad tvaru „U“.
Po koruně hráze vede silnice III. třídy přes obec. Kvůli zabahňování rybníka docházelo ke
zvyšování normální hladiny a tím k omezování funkce bezpečnostního přelivu – rybník nebyl
schopen převést stoletý průtok. Při povodni 2013 dosahovala voda v přepadu asi 30 cm pod okraj, k
přelití vody přes komunikaci (hráz) nedošlo. V současnosti je rybník vypuštěn a během roku 2014
bude realizováno jeho odbahnění, snížení bezpečnostního přelivu (pokles hladiny) a úprava koryta
toku pod rybníkem. Existuje zde také riziko snížení kapacity přelivu ucpáním – nutné při povodni
sledovat stav zařízení! Zámecký rybník má nejmenší rezervu pro dosažení koruny hráze. Rybník jen
nevýrazně snižuje kulminaci odtoku (přibližně o 0,5 m3/s). Při stoleté povodni s ohledem na
ovlivnění území urbanizací je téměř shodný odtok z rybníka při průchodu povodňové vlny
s parametry zvláštní povodně (10,84 / 11,16 m3/s) – protržení hráze tedy povodeň výrazně nezhorší.
Rybník má vypracovaný manipulační řád z roku1997 (Ing. Jan Chudý).
Kóta
normálního
nadržení
(m n.m.)
249

Objem při
normálním
nadržení
(m3)
12 036

Zámecký rybník je umístěn ve
středu obce před objektem
zámku.

Spodní
hrana
mostovky
(m n.m.)
249,72

Objem při
maximálním
nadržení
(m3)
16 385

Minimální
kóta koruny
hráze
(m n.m.)
250,35

Pohled na rybník od přítoku k hrázi,
v současnosti je rybník vypuštěn. Na mostě
je umístěn hlásný profil C, vlevo od mostu
požerák.

Minimální
kóta koruny
přelivu
(m n.m.)
249

Kapacita přelivu
při dosažení
mostovky
(m3/s)
5,4

Rybník při povodni – odtokový profil byl
zcela naplněn, rybník nepřetekl.
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Mlýnský rybník (ID 112 010 170 005) se nachází na Chomutovickém potoce na okraji obce
Modletice v blízkosti autoservisu. Jeho rozloha činí 0,5 ha a je ve vlastnictví soukromých osob.
Funkce nádrže je krajinotvorná, ekologická a extenzivní chov ryb. Kapacita bezpečnostního přelivu
rybníka je za normálních podmínek dostatečná, rybník však nemá prakticky žádný retenční účinek.
Rybník byl v roce 2002 odbahněn, po povodni ovšem došlo k opětovnému zanesení, v současnosti
místy vystupuje naplavená zemina nad hladinu rybníka. Existuje zde také riziko snížení kapacity
přelivu ucpáním – nutné při povodni sledovat stav zařízení! Rybník má vypracovaný manipulační
řád z roku 2001 (Aquatest).
Kóta
normálního
nadržení
(m n.m.)
361,8

Objem při
Kóta
Objem při
Minimální
Minimální
normálním maximálního maximálním kóta koruny kóta koruny
nadržení
nadržení
nadržení
hráze
přelivu
(m3)
(m n.m.)
(m3)
(m n.m.)
(m n.m.)
7 149
362,3
9 877
363
361,8

Mlýnský rybník na Chomutovickém
potoce nad obcí. Vlevo pod rybníkem je
umístěna studna.

Rybník se rychle zanáší splachy z polí
nad ním – vyznačeno místo, kdy
naplaveniny vystupují nad povrch.

Kapacita
přelivu při
max. hladině
(m3/s)
10,3

Rybník při povodni 2013.

Mlýnský rybník pod Popovičkami (Identifikátor ZM10_57812) se nachází u Chomutovického
potoka pod obcí Popovičky (na jižním okraji katastrálního území Modletic). Rybník má rozlohu 0,4
ha a náleží k č.p. 96. Jeho funkce je rekreační a estetická. Odtok do Chomutovického potoka je
řešen spodní výpustí DN 400.
Kóta normálního
nadržení
(m n.m.)
369

Objem při
normálním
nadržení (m3)
13 000

Mlýnský rybník u Popoviček

Kóta maximálního
nadržení
(m n.m.)
369,5

Objem při
maximálním
nadržení (m3)
16 250

Minimální kóta
koruny hráze
(m n.m.)
370

Mlýnský rybník u Popoviček, zdroj: www.blesk.cz.

Rybník V topolech/V mostkách/Doubravan (ID 112 010 170 006) se nachází nad částí obce
Doubravice na bezejmenném toku (meliorační odpad), pravostranném přítoku Dobřejovického
potoka. Rozloha rybníka je 0,67 ha, jedná se tedy rozlohou o největší vodní dílo v katastru obce.
Rybník je v částečném vlastnictví obce, soukromých i právnických osob a jeho účel byl primárně
požární a dočišťování odpadních vod.
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Podle zpracovaného manipulačního řádu nedokáže nedostatečný bezpečnostní přeliv převést bez
přelití návrhový průtok Q100 – při hladině na úrovni koruny hráze převede zhruba průtok Q10,
retenční schopnost nádrže je tedy prakticky nulová. Při povodňovém průtoku poteče voda přes
místní asfaltovou komunikaci do odvodňovacího příkopu pod rybníkem, kde se nachází rozsáhlé
zemědělské plochy. Vzhledem k umístění obce Doubravice nad potokem by nemělo dojít
k povodňovému ohrožení.
Rybník má vypracovaný manipulační řád z roku1997 (Ing. Jan Chudý).
Kóta normálního
nadržení
(m n.m.)
375

Objem při
normálním
nadržení (m3)
6 962

Rybník pod částí obce Doubravice.

Minimální kóta
koruny hráze
(m n.m.)
376,14

Minimální kóta
koruny přelivu
(m n.m.)
375,72

Kapacita přelivu
při hladině 376,14
(m3/s)
1,1

Rybník je nyní vyčištěn, v pravé části (mimo snímek)
je umístěn požerák. Vpředu vlevo snížená část břehu
(bezpečnostní přeliv).

Retenční nádrž v AOS – jelikož synergické působení rozlehlých zastavěných ploch významně
zvyšuje povrchový odtok oblasti zejména při přívalových deštích, jsou na některých místech
vybudovány dostatečně kapacitní retenční nádrže, které zabraňují zvýšení průtoku v recipientním
toku i při katastrofickém stoletém dešti. V případě havarijního úniku ropných látek na zpevněných
plochách dojde k jejich zachycení v odlučovači lehkých kapalin. („Skladová hala KPV Beta s. r.o. “ –
AOS III Modletice, Ing. P. Beran, Ph.D., Ing. J. Králíček, Mgr. J. Bucek, 2004)

Retenční nádrž pod tenisovým areálem.

Retenční nádrž byla při povodni 2013 plná, patrně
přetékala do koryta Dobřejovického potoka.

1.6. Specifika povodňového ohrožení
Území obce se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem (dle směrnice 2007/60/ES).
Hlavní ohrožení obce představují přívalové deště doprovázené prudkým zvýšením drobných toků a
extravilánovými splachy, k nimž přispívá terén obce, typ okolních ploch a charakter pěstovaných
plodin. Ohrožení povodněmi je proto náhlé a dle zkušeností může k vybřežení potoka a
k povodňovým situacím dojít v několika hodinách od začátku deště. Povodňové nebezpečí se
významně zvyšuje v případě, že na polích nad obcí je pěstována kukuřice, brambory, popř. řepa
apod. Povodňové situace se vyskytují zejména v letních měsících či v období jarního tání.
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V obci Modletice je ohrožena především oblast kolem toku Chomutovického potoka, splachy
ohrožují objekty kolem komunikace mezi rybníkem a autobusovou zastávkou Modletice, rozcestí
(východ obce) – voda stéká z polí na východě obce na komunikaci, odkud v případě naplněné
kapacity dešťových struh vtéká do zahrad a sklepů. Pro obec je podle zkušeností z minulých
povodní typické zaplavování zpevněných ploch – komunikací, chodníků apod. a to na relativně
velkém počtu míst (včetně nesousedících s toky) – nutné uvažovat v těchto případech omezení
dopravy, či pohybu osob. Při vyšších povodňových průtocích může dojít k přelivu Zámeckého
rybníka přes korunu hráze.
Část obce Doubravice nebyla doposud povodní ohrožena, při povodňových průtocích zde může
dojít k přelivu rybníka přes komunikaci.
V obci je celkem 25 ohroženo objektů vybřežením Dobřejovického potoka a dalších cca 9 splachy
z okolních pozemků.
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2. Charakteristika ohrožených objektů
Území obce nepatří do oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem dle směrnice
2007/60/ES. Pro toky na území obce není stanoveno záplavové území. Nejvíce ohrožena je oblast
kolem Chomutovického potoka mezi Zámeckým rybníkem a ústím toku a dále je splachy ohrožen
východ obce kolem komunikace od rybníka k zastávce Modletice, rozcestí.
2.1. Ohrožené objekty na území obce Modletice
P.č.

Ohrožený
objekt, č.p.

Majitel / správce

Kontakt

Poznámka

Chomutovický potok
1.

Č.p. 2

MUDr. Lukáš Otruba

2.

Č.p. 4

Jiřina Ondráčková

3.

Č.p. 12

Ing. Jiří Aron

4.

Č.p. 14

Ing. Vladimír Jelen,
CSc.

5.

František Škába

6.

Chata u č.p.
15
Č.p. 50

7.

Č.p. 54

8.

Č.p. 74, 5
(garáž)
Č.p. 83

Antonín Bezchleba a
Věra Bezchlebová,
Radim Kunst
Jaroslava Smetanová

9.

Zdeněk Konečný

10. Č.p. 126

David Zahálka

11. Č.p. 142

Tomáš Kocanda

12. Hřiště

Obec Modletice

Obec Modletice
13. Studna pod
Mlýnským
rybníkem, LB
Mašek Jiří a Mašková
14. Zahrada
s chatkou p.č. Zuzana Mgr
3/3

15. Garáž na p.č.
269
16. Č.p. 21

Obec Modletice

Tel.:
Mob.: 604 143 970
Adresa: Ke Kostelu 11,
251 01 Popovičky
Mob.: 734 414 406
Mob.: 603 166 977
Mob.: 602 308 262
Mob.: 605 203 104
Tel.:
Mob.:
Adresa: Hamsíkova
260/5, Motol, Praha
Mob.: 603 968 238
Mob.: 737 634 385

Patrně nejvíce ohrožená
nemovitost v obci – jak splachy,
tak rozvodněním toku.
V současnosti obestavěna zdí.

Ohrožena stavba na zahradě

Tel.:
Mob.:
Tel.:
Mob.: 602 135 335
Tel.:
Mob.: 602 314 513
Tel.:
Mob.: 602 394 163
Tel.:
Mob.: 602 349 970
Tel.: 323 637 187
Mob.: 725 021 855
Tel.: 323 637 187
Mob.: 725 021 855

Zahrada ohrožena Dobřejovickým
potokem
Ohrožena zejména zahrada
Zahrada ohrožena Dobřejovickým
potokem, ohrožen i splachy

Zásobování vodou pro 24
bytových jednotek

Mob.: 602b695 432
Mob.: 602 172 823
Adresa: Vršovická
699/74, Vršovice, Praha
Mob.: 603 968 238
Garáž SDH
Mob.: 725 021 855
Zahrada ohrožena Dobřejovickým
potokem, ohrožen i splachy

*Adresa vlastníka nemovitosti je uváděna jen v případě, že je odlišná od adresy ohrožené nemovitosti.

2.2. Objekty ohrožené splachy
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P.č.
1.

Ohrožený
objekt, č.p.
Č.p. 3

Ing. Jaroslav Bělka

2.

Č.p. 7

Josef Zahálka

3.

Č.p. 8

Jiří Hrdina a Irena
Hrdinová

4.

Č.p. 9

Roman Janota

5.

Č.p. 10

6.

Č.p. 65

Stanislav Přibyl a
Jaroslava Přibylová
Josef Zahálka

7.

Č.p. 77

Stanislav Přibyl a
Jaroslava Přibylová

8.

Č.p. 131

9.

Č.p. 132

Společenství vlastníků
bytových jednotek
domu č.p. 131
Společenství vlastníků
bytových jednotek
domu č.p. 132

Majitel / správce

Kontakt

Poznámka

Tel.:
Mob.:
Adresa: V nové čtvrti
694/4, 10200 Hostivař,
Praha 10
Tel.:
Mob.: 602 190 490
Adresa: Modletice 65
Tel.:
Mob.: 606 620 132
Adresa: Huntovická 32,
25101 Chomutovice
Tel.:
Mob.: 604 424 682
Mob.: 603 166 997
Mob.: 724 715 258
Tel.:
Mob.: 602 190 490
Tel.:
Mob.:
Adresa: Modletice 10
Tel.:
Mob.:
Tel.:
Mob.:

*Adresa vlastníka nemovitosti je uváděna jen v případě, že je odlišná od adresy ohrožené nemovitosti.

Další ohrožení/riziková místa
 V obci je při výskytu přívalových dešťů (splachů) ohrožena zaplavením řada komunikací a
dalších zpevněných ploch, na několika místech v obci se mohou tvořit i hlubší laguny (oblast
hráze rybníka, domů č.p. 9, 10 a 7, autobusové zastávky Modletice, rozcestí, č.p. 142,
Panelového sídliště). V případě rozvodnění toku a naplnění Zámeckého rybníka také hrozí jeho
přelití přes komunikaci (hráz).
 V okolí domu č.p. 142 byly při povodni 2013 zaznamenány průsaky vody chodníkem
z kanalizace.
 Vzhledem k výše uvedenému je v případě potřeby nutné uvažovat instalaci dopravních značek –
specifikace omezení v provozu!
 V případě zvláštní povodně riziko ohrožení bytových domů na levém břehu Chomutovického
potoka – č.p. 50, 46, 54 – nutné varovat!
Přehled ohrožených objektů je zakreslen v Mapě ohrožených objektů viz Grafická část tohoto plánu.
2.3. Povodňové plány vlastníků pozemků a staveb
Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit
průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým
orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby
mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad.
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Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se
nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.
U povodňových plánů pozemků a staveb potvrzuje soulad povodňový orgán obce. Jde-li o stavbu
přesahující svým rozsahem nebo vlivem na okolí významně území obce, potvrzuje soulad nadřízený
povodňový orgán a nižší povodňové orgány o tom informuje.
Všechny Povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou, či budou
v budoucnu zpracovány, budou uloženy na OÚ Modletice, v místnosti starosty obce.
V tomto Povodňovém plánu se zpracované PPVPS nenacházejí. Vzor PPVPS viz Příloha J.
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3. Druh a rozsah ohrožení
3.1. Přirozená povodeň
Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí zaplavení
území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle § 73 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) nebo povodňovými orgány, zejména při:
■ déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových
srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových
zácp a nápěchů;
■ dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající
tendenci.
Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů:
■ zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými
srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále i v nížinných
úsecích větších toků;
■ letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích
v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích;
■ letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo
hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze
se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně);
■ zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se
v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů.
Ve sledovaném území hrozí nejvíce přirozené povodně 3 a 1 typu – přívalové letní povodně a
jarní tání sněhu doprovázené rychlým vzestupem hladin drobných toků a extravilánovým či
intravilánovým splachem. V obci je celkem ohroženo 25objektů - z toho 16 tokem.
3.2. Přirozená povodeň ovlivněna mimořádnými příčinami
Při povodni by se zcela nově mohly ukázat problémy při ucpání profilů propustků, popřípadě při
nahromadění plavenin u pilíře mostů. Z hlediska ucpání mostních profilů jsou kritické všechny
mosty a lávky. Ucpáním mostních profilů by došlo k vzdutí vody nad mostem a k výraznému
zvětšení rozlivu. Dále lze předpokládat, že by došlo i k poškození mostů a lávek.

■
■
■
■
■

3.3. Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy
Povodeň způsobená umělými vlivy, a to především protržením hráze vodního díla.
Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:
technická příčina havárie díla, velmi malá pravděpodobnost,
následující: silné zemětřesení, velmi malá pravděpodobnost,
letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze, velmi malá
pravděpodobnost,
válečný konflikt, velmi malá pravděpodobnost,
teroristický útok, velmi malá pravděpodobnost.
Zvláštní povodní se rozumí průtoková vlna způsobená umělými vlivy. Rozeznávají se tři základní
typy podle charakteru situace, která může nastat při stavbě nebo provozu VD:
 narušením vzdouvacího tělesa (hráze) vodního díla - typ 1
 poruchou hradící konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (při neřízeném
odtoku vody z nádrže) - typ 2
 nouzovým řešením kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla (mimořádné
vypouštění vody z nádrže) - typ 3
U provozovaných VD má povinnost stanovení zvláštních povodní vlastník (provozovatel) vodního
díla. U vodních děl I. a II. kategorie tak činí prostřednictvím, případně v součinnosti s odbornou
organizací pověřenou výkonem TBD. U vodních děl III. a IV. kategorie zpravidla pomocí
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odborného subjektu s oprávněním k projektování v oboru vodních staveb. U navrhovaných nebo
rekonstruovaných vodních děl tato povinnost přísluší investorovi.
U děl IV. kategorie a malých vodních nádrží se zvláštní povodně vyčíslují a jejich účinky stanovují
v případě, že zvláštní povodeň v důsledku narušení hráze může ohrozit území pod dílem. Posouzení
účinku zvláštní povodně se stanoví odborným posouzením nebo expertním odhadem.
Zvláštní povodně se nekvantifikují u malých vodních nádrží, které splňují tyto podmínky:
 výška hráze je nižší než 4 m a současně celkový objem nádrže nedosahuje 50 tis. m3 a navíc při
případném narušení hráze nemůže v přilehlém území pod dílem dojít k význačnějším škodám.
 bez ohledu na velikost akumulovaného objemu nádrže, pokud výška hráze není vyšší než 1,5 m.
Vznik zvláštní povodně bezprostředně souvisí s bezpečností vodního díla. Proto při určování
parametrů zvláštní povodně a směrodatných limitů SPA je nezbytná spolupráce s určeným
pracovníkem, který na konkrétním díle TBD vykonává.
Zvláštní povodeň 1. typu je ve sledovaném území potenciálně možná!
Zvláštními povodněmi ve sledovaném území se podrobněji zabývá povodňový plán obce z roku
2002 (podrobněji původní plán z roku 2002, Příloha L, grafická část) – kde jsou stanoveny
parametry zvláštních povodní (časový průběh havárie, mapy).
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3.4. Historické povodně ve sledovaném území
V obci Modletice byly již v minulosti povodně zaznamenány, naposledy v roce 2006 a 2013.
V obci se vyskytují jak přirozené povodně v důsledku zvyšování hladiny toků (zejména
Chomutovického potoka), tak i extra- a intravilánové splachy vznikající zejména kombinací
přívalových dešťů a povahy terénu a povrchu obce a jejího okolí.
Zvyšování hladiny potoka i zvýšený výskyt splachů z polí a hromadění vody na zpevněných
plochách v obci jsou obvyklé v období tání sněhu a při přívalových deštích.
 Únor 2006 – šlo o povodňovou událost spojenou s táním sněhu – voda stékala z polí na východě
obce a zaplavila komunikaci v úseku Zámecký rybník - zastávka Modletice, rozcestí. Na
několika místech se na komunikacích vytvořily laguny (voda nestačila odtékat dešťovými
strouhami). Postiženo bylo několik nemovitostí – zahrady, podezdívky, sklepy.
 Červen 2013 – v červnu postihla téměř celou republiku po několikadenních deštích i lokálních
přívalových srážkách vlna povodní, které zasáhly i obec Modletice. Došlo k přelití hráze
Zámeckého rybníka (komunikace), rozvodnění a rozlití Chomutovského potoka, rozvodnění
Dobřejovického potoka a na několika místech v obci k zaplavení komunikace. Postiženo bylo
kolem 15 nemovitostí a to jak splachy, tak rozlivem toku, nejvíce č.p. 2 stojící na pravém břehu
pod hrází Zámeckého rybníka (ohroženo splachy, rozlivem toku). Na mnoha místech došlo
k vytvoření lagun na zpevněných plochách, v okolí č.p. 142 došlo i k průsakům vody
z kanalizace a zpětnému vzdutí.
Foto povodeň únor 2006:

Silnice na východu Modletic – od č.p. 10.

Pohled na silnici před č.p. 10.

Pohled z druhé strany směrem do centra od č.p. 82.

Pohled na silnici na hrázi Zámeckého rybníka.
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Foto povodeň 2. – 3. června 2013:

Bezpečnostní přepad Mlýnského rybníka.

Bezpečnostní přepad Mlýnského rybníka – normální stav.

Chomutovický potok pod Mlýnským rybníkem.

Chomutovický potok pod Mlýnským rybníkem – normální stav.

Komunikace na hrázi Zámeckého rybníka.

Komunikace na hrázi Zámeckého rybníka – normální stav.
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Pohled přes Chomutovický potok od zahrady č.p. 39. Při běžném stavu protéká korytem cca 5 cm vody.

Nemovitost č.p. 2 pod hrází Zámeckého rybníka za
povodně a současný stav – nemovitost je obestavěna
vysokou zdí, která by měla zabránit vniknutí vody do
objektu.

Rozvodněný tok – Chomutovický potok u hřiště?

Běžný stav vody v korytě – úsek mezi Mlýnským a
Zámeckým rybníkem.
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Most a lávka přes Dobřejovický potok před zaústěním
Chomutovického potoka. Voda přes silnici nepřetekla.

Komunikace u č.p. 9 – splachy z pole.

Silnice k sídlišti. - splachy z polí.

Ulice u č.p. 14 – kanalizace je zde níže než hlavní větev – po
naplnění došlo k zpětnému vzdutí a vývěru na povrch-

Fotbalové hřiště. Tok prochází kolem hřiště (linie
porostu).

Více foto viz fotogalerie obce: http://modletice.rajce.idnes.cz/
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4. Opatření k ochraně před povodněmi
Povodňová opatření jsou přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně
a opatření prováděná po povodni. Do těchto opatření není zahrnuta výstavba, údržba a opravy staveb
a ostatních zařízení sloužících ochraně před povodněmi jakož i investice vyvolané povodněmi.
Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat operativní příkazy k zabezpečení
ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím,
že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Všechna přijatá opatření a vydané
příkazy se zapisují do povodňové knihy a musí být přístupné k nahlédnutí osobám vykonávajícím
působnost místně příslušných povodňových orgánů, nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád. Mimořádné pravomoci povodňových orgánů
začínají vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním těchto
stupňů.
K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své
pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce,
přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před
povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů. Pokud při této činnosti vznikla vlastníkovi
pozemku nebo stavby škoda, má nárok na její náhradu.
4.1. Povodňové prohlídky
Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových
územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by
mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.
Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů, a to
nejméně jednou ročně, zpravidla:
 před obdobím jarního tání (zpravidla březen), nebo
 před obdobím letních povodní (zpravidla konec května).
V mimořádných případech budou prováděny povodňové prohlídky po velkých nebo zničujících
povodních.
Bude zejména posouzeno, zda na tocích, v záplavových územích a na vodních dílech nejsou závady
z hlediska ochrany před povodněmi a zda není narušena průtočnost řek.





Povodňových prohlídek se zúčastní:
zástupci povodňového orgánu obce
zástupci Městského úřadu Říčany, odboru ŽP
správce toku
správci objektů na toku a přilehlém záplavovém území podle rozhodnutí povodňového orgánu obce
Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (foto, video). Na základě
provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při
povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin,
apod.). Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů,
apod. Při zjištění závad bude uloženo konkrétním subjektům jejich odstranění.
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4.2. Předpovědní povodňová služba
Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany
před povodněmi, o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o dalším nebezpečném vývoji, o
hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách,
vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český
hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí.
Předpovědní povodňová služba je na území obce Modletice organizována následovně:
 od Českého hydrometeorologického ústavu nebo Povodí Vltavy, s.p. cestou PK ORP Říčany,
nebo HZS Středočeského kraje,
 zpráva o nebezpečí povodně může přijít i cestou „Hromadných sdělovacích prostředků“,
■ zpráva o nebezpečí povodně může přijít v případě lokálních vydatných dešťů nebo tajícího sněhu od
Povodňových komisí obcí výše na toku,
■ zpráva o nebezpečí povodně může přijít i od obyvatel, kteří jsou v okolí vodních toků nebo vodních
děl.
Další informace lze získat na stránkách www.pvl.cz a www.chmi.cz (Aktuální situace)
- zde i wapová verze na kterou se lze dostat přes mobilní telefon: http://wap.pvl.cz
Informace z měření v hlásných profilech např.: http://hydro.chmi.cz/hpps/
- možné zobrazit kraj/pobočku ČHMÚ atd. či se situace zobrazí po najetí kurzorem myši na vybraný
profil
Informace z Indikátoru přívalových povodní, aktuální srážky:
http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg
Vývoj počasí:
Organizace
ČHMÚ
Meteorologie
ČHMÚ - srážkoměry
Vývoj hladin:
Organizace
ČHMÚ
Hydrologie Praha

Povodí Vltavy s.p.,

Spojení
Poznámka
www.chmi.cz - aktuální situace – aktuální
stav počasí
Telefon: 244 032 503
Vedoucí oddělení:
Fax: 244 032 500
Mgr. Ilona Zusková
E-mail: zuskova@chmi.cz
http://meteo.amut.net/odkazy.php (výběr stanice – najetí kurzorem)
http://hydro.chmi.cz (počasí – data ze srážkoměrů – výběr stanice)

Spojení
http://hydro.chmi.cz/hpps/
www.chmi.cz (předpovědi-hydrologické)
Telefon: 244 032 537
Fax: 244 032 500
E-mail: fryc@chmi.cz
tel: 257 329 425, 724 067 719
fax: 257 326 310
e-mail: dispecink@pvl.cz
www.pvl.cz

Poznámka

Vedoucí oddělení:
Ing. Tomáš Fryč
Vodohospodářský
dispečink
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4.3. Hlásná povodňová služba
Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva
v místě očekávané přirozené nebo zvláštní povodně a v místech ležících níže na vodním toku,
informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a
předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocení a k řízení opatření na ochranu před
povodněmi.
Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní
obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před
povodněmi.
K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby
hlídkovou službu.
Pro předávání informací předpovědní a hlásné povodňové služby se využívá operačních a
informačních středisek Hasičského záchranného sboru České republiky a složek integrovaného
záchranného systému.
Na hlásné povodňové službě se dále podílejí a informace dále předávají:
 správci povodí – sledují a vyhodnocují hydrologickou situaci v povodí
 správci vodních toků – sledují na vodních tocích jevy rozhodné pro průběh povodně – tání ledů,
stav vodní hladiny, nahromadění plovoucích předmětů
 vlastníci vodních děl – sledují funkci přelivných objektů, postup a rozsah zamrzání, tvorbu nápěchů,
zácp, tání, stav vodní hladiny, nahromadění předmětů
 vlastníci nemovitostí v záplavovém území – sledují jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně
zejména zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta toku níže po toku
K zabezpečení hlásné povodňové služby mohou povodňové orgány obce organizovat hlídkovou
službu:
 důležité zejména v místech, kde není státem sledovaný profil
 formou pověřených osob, které přímo sledují situaci v terénu
Systém hlásné povodňové služby je decentralizovaný, založený na aktivitách všech účastníků ochrany
před povodněmi a přizpůsobený místním podmínkám. V systému hlásné povodňové služby
rozlišujeme dva hlavní směry předávání informací:
 informace postupující shora dolů, tj, od pracovišť předpovědní povodňové služby ČHMÚ nebo
vodohospodářských dispečinků Povodí přes systém krizového řízení, a jednotlivé stupně
povodňových orgánů až k obyvatelstvu a ohroženým subjektům. Charakter informace se postupně
cestou dolů doplňuje a konkretizuje podle místních podmínek a povodňových plánů. Do této
kategorie patří i hlášení, které posílá jedna obec dalším obcím níže po toku.
 informace postupující zdola nahoru, tj. od pozorovatelů hlásných profilů, hlídkové služby, k
povodňovým orgánům obcí, obcí s rozšířenou pravomocí, krajů, ucelených povodí a ústřednímu
povodňovému orgánu, sloužící pro hodnocení průběhu povodňové situace a řízení prováděných
opatření. Tyto informace se cestou nahoru vyhodnocují a syntetizují do formy odpovídající
příslušné úrovně a podrobnosti řízení.
K zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby byl proveden výběr hlásných profilů a
stanoveny směrodatné limity pro stupně povodňové aktivity. Hlásné profily na tocích jsou
rozděleny do tří kategorií:
 základní hlásné profily – kategorie A, jejichž provozovateli jsou ČHMÚ nebo Povodí
 doplňkové hlásné profily – kategorie B, zřizované krajskými úřady a provozované místně
příslušnými obcemi
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 pomocné hlásné profily – kategorie C, provozované účelově obcemi nebo vlastníky ohrožených
nemovitostí
Hlásné profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby. Jejich evidenci spravuje ČHMÚ.
Profily kategorie C mají lokální význam a mohou spolu s profily kategorie B tvořit základ místních
varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat
varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Tyto místní systémy lze
doplňovat také hlásnými stanicemi pro sledování srážek.
4.3.1. Hlásná povodňová služba na území obce Modletice
Na území obce se nachází dva hlásné profily. Hlásná povodňová služba je tedy zajišťována zejména na
základě informací o stavu na těchto profilech, dále také na základě informací od ORP Říčany, prognóz
počasí a z osobní, vizuální kontroly toků, nebezpečných míst a jevů (srážek apod.). Toto je nejlépe
zajistit určenou hlídkovou službou.
Hlásnou službu na území obce zajišťuje OÚ Modletice, na základě stavu na hlásných profilech,
zpráv od MěÚ Říčany, prognózy počasí a kontroly určených míst.
4.4. Hlídková služba
Hlídková služba sleduje vývoj povodňové situace a zajišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné
povodňové služby a pro řízení a koordinaci povodňových opatření. Hlídkovou službu vykonávají
určené osoby, zpravidla členové povodňové komise obce či SDH. V konkrétních případech může
starosta obce výkonem hlídkové služby pověřit některé z občanů bydlících v záplavovém území.
Hlídková služba se uvádí do činnosti, jakmile nastane první stupeň povodňové aktivity. Hlídková
služba sleduje průtok vody v místních tocích, zejména na hlásných profilech kategorie C, místech
vizuální kontroly, na vodních dílech, mostech a propustcích a dalších problematických místech.
Hlídková služba je zajišťována členy hlídkové služby:
Organizace – kontaktní osoba
Kontakt
Ing. Jiří Aron
725 021 855
Ing. František Němec
602 395 108

Adresa bydliště, telefon
Modletice 12
Modletice 121

Hlídková služba je průběžně zajišťována výše uvedenými členy, SDH a dále se určuje operativně dle
situace, tj. stupně povodňové aktivity. V období povodňové aktivity je hlídková služba posílena o
občany obce Modletice.
V případě obce Modletice se jedná zejména o sledování hlásných profilů, míst vizuální kontroly
a nebezpečných míst. Ze všech obhlídek se provede foto- či video-dokumentace!
Hlídková služba na hlásných profilech - pozorování v hlásných profilech zabezpečují jejich
provozovatelé, kteří zasílají hlášení určeným příjemcům. Jejich seznam a způsob spojení je pro každý
profil uveden v Odborných pokynech a v povodňových plánech.
Jako minimální četnost pozorování se doporučuje:
za normální situace
1x denně (hlásné profily kategorie A)
při výstraze ČHMÚ
1x denně (všechny kategorie)
při dosažení 1. SPA
2x denně
při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 3x denně
při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA častěji podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu
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Pokyny pro odesílatele hlásných zpráv:
Jakmile nastane nebezpečí povodně a hladina dosáhne výše rozhodné pro vyhlášení povodňové
aktivity, činnost hlídkové služby začíná. Hlídková služba posílá zprávy Povodňové komisi obce
Modletice, která zajistí hlásnou službu ohroženým občanům a organizacím (okolním obcím, ORP
Říčany).
Stav, rozhodný pro odesílání varovných zpráv, je daný hladinou na vodočtu nebo není-li vodočet,
dostoupí-li hladina dohodnuté výšky.
Kde není vodočet ani není dohodnuta výška hladiny vody v toku, začíná odesílání varovných zpráv
nebezpečí povodně v době, kdy hrozí vážné škody na životech nebo majetku. Hlášení se podá včas
se zřetelem na vývoj počasí.
4.5. Povodňové záchranné práce
Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická a organizační opatření prováděná za povodně v
bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména
ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, zachraňování
majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území. Povodňové záchranné práce v případech, kdy jsou
ohroženy lidské životy nebo hospodářské zájmy, jimiž jsou doprava, zásobování, spoje a zdravotnictví,
zajišťují povodňové orgány (PK obce Modletice) ve spolupráci se složkami integrovaného
záchranného systému.
4.6. Povodňové zabezpečovací práce
Povodňovými zabezpečovacími pracemi jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za
povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků.
Povodňové zabezpečovací práce jsou zejména odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu
objektů (propustky, mosty) znemožňující plynulý odtok vody, rozrušování ledových nápěchů a zácp ve
vodním toku, ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování břehových
nátrží, opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází, opatření proti přelití nebo protržení hrází
vodních děl zadržujících vodu, provizorní uzavírání protržených hrází, instalace protipovodňových
zábran, opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací, opatření k omezení znečištění
vody a opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.
Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených
objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů.
4.7. Evidenční a dokumentační práce
Účelem dokumentace je zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o
provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných
okolnostech souvisejících s povodní. K tomu zejména slouží záznamy v povodňové knize, průběžný
záznam vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků, průběžný záznam údajů o provozu
vodních děl ovlivňujících průběh povodně, označování nejvýše dosažené hladiny vody, zaměřování a
zakreslování záplavy, monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění, fotografické snímky a
filmové záznamy, účelový terénní průzkum a šetření.
Při povodni se obvykle provádějí následující Evidenční a dokumentační práce:
4.7.1. Záznamy v Povodňové knize
a) doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí (např. záznam
telefonátu),
b) doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, adresátů, způsobu a doby odeslání,
c) obsah příkazů,
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d) popis provedených opatření,
e) výsledky povodňových prohlídek.
Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené; jsou povinny každý zápis podepsat.
Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem:
A. Telefonické zprávy (fonogramy) se zapisují do Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv, také
se mohou telefonické zprávy nahrát na diktafon a později přepsat buď ručně do Záznamníku
přijatých a odeslaných zpráv nebo na počítači, zprávě se přidělí Evidenční číslo, dále od koho
byla přijata, kdy byla přijata, její zápis, komu, kdy a jakým způsobem předána.
B. U zpráv, které jsou již v tištěné formě, např. fax (z faxových zpráv se musí provést kopie na
kopírce, pokud je fax vytištěn na termopapíru), nebo jiná písemnost, fotografie, mapy, kopie
novinových článků, apod. se přidělí Evidenční číslo ze Záznamníku přijatých a odeslaných
zpráv (do Záznamníku se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla
předána, dále stručný název zprávy a obsah), zpráva se tímto číslem označí a uloží do Desek pro
ukládání dokumentů, jedná se o desky s rychlovazačem – „šanon“.
C. Zprávy na CD, DVD, disketách, magnetofonových páskách a videokazety se evidují jako ostatní
zprávy podle bodu B.
D. U zpráv došlých elektronickou poštou - zprávě se přidělí evidenční číslo ze Záznamníku
přijatých a odeslaných zpráv (do Záznamníku se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla,
komu a jak byla předána, dále stručný název zprávy a její obsah), zpráva se tímto číslem označí a
uloží do Desek pro ukládání dokumentů, jedná se o desky s rychlovazačem – „šanon“. Před
uložením do desek je nutné zprávu vytisknout včetně všech příloh, zprávu i přílohy v dolním rohu
parafovat (parafu provede osoba, která e-mail vytiskla, tato osoba zároveň v dolním rohu provede
očíslování stran zprávy ve formátu: příslušná strana/celkový počet stran).
Zápisy do povodňové knihy ručně zapisují dle došlých zpráv zapisovatelky, nebo určený člen PK.
Členové PK předávají zapisovatelkám průběžně (co nejdříve) zprávy pro zápis do povodňové knihy
jedním z těchto způsobů: ústně, osobním předáním, telefonicky nebo elektronickou poštou s tím, že
pokud nedojde doručenka, musí si odesilatel ověřit, že zpráva zapisovatelce došla. Všechny zprávy
od členů PK musí mít náležitosti podle vzoru pro zápis do povodňové knihy.
4.7.2. Zákres do Pracovní mapy povodňové komise obce Modletice
Do Pracovní mapy povodňové komise obce Modletice se provádějí pravidelné zákresy
povodňové situace a vždy se udává čas vzniklé situace, do mapy se zakreslují objížďky a další
opatření spojená s řízením práce PK obce Modletice.
4.7.3. Označování nejvýše dosažené hladiny vody
Označení nejvýše dosažené hladiny vody se silami obce provede pouze provizorně tak, aby byla
známa výše hladiny a později mohla být výše hladiny osazena normovou vodní značkou (ČSN 75
2911). Konečné označení provede správce toku.
4.7.4. Foto a video dokumentace
V průběhu povodně, ale především po kulminaci jednotlivých povodňových vln, je nutné provést
objektivní fotografickou a video dokumentaci. Dokumentaci provádí pověřená skupina Povodňovou
komisí. Dokumentace se ukládá do Povodňové knihy. Dokumentace slouží k objektivnímu
zachycení způsobených škod po povodni a pro zpracování souhrnné zprávy o povodni.
4.8. Zpráva o povodni
Z každé povodně se zpracovává souhrnná zpráva o průběhu povodně. Ve zprávě jsou uvedena
všechna důležitá data o povodni. Především začátky a konce jednotlivých akcí, které povodňová
komise obce Modletice organizovala, souhrn škod na majetku, seznamy evakuovaných osob, mapa
se zákresem zatopeného území, kopie důležité foto a video dokumentace. Doporučení k odstranění
škod a následků po povodni, návrhy na zlepšení apod. Povodňový orgán obce Modletice zpracuje
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zprávu do 3 měsíců od ukončení povodně a předá ji k využití Povodňovému orgánu ORP Říčany a
k evidenci Povodí Vltavy, státní podnik.
Osnova možné zprávy o povodni je přílohou E tohoto Povodňového plánu.
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5. Stupně povodňové aktivity
5.1. Limitní vodní stavy a průtoky
Pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou na území obce stanoveny limitní vodní stavy a
průtoky. Dále se doporučuje sledovat informace od MěÚ Říčany, ČHMÚ, Povodí Vltavy, s.p. a
především situaci v obci (kontrola ohrožených a nebezpečných míst - zejména mostů a propustků. Je
také vhodné se informovat u okolních obcí (výše na tocích) o stavu toků/srážek na jejich území.
K vyhlašování mohou orientačně posloužit také limity srážek.
P.č.

Tok

1.

Chomutovický
potok
Chomutovický
potok
Dobřejovický
potok

2.
3.

Profil

Kat.

Hráz Mlýnského
/
rybníka
Hráz Zámeckého
C1
rybníka
Propustek pod silnicí
C2
Modletice-Dobřejovice

Stav
bdělosti
Stav
(cm)

Průtok
(m3/s)

Stav
pohotovosti
Stav
(cm)

Průtok
(m3/s)

Stav
ohrožení
Stav
(cm)

Průtok
(m3/s)

12
0,9
24
3
45
8,5
Hladina nad hranou bezpečnostního přelivu.
10
/
40
/
65
/
Od vrchu zídky
82
/
100
/
125
/
Výška hladiny ode dna profilu

Zásady vyhlašování SPA dle srážek
Jako směrodatné limitní hodnoty pro vyhlašování SPA podle srážek je nutno používat informace o
prokazatelně spadlých srážkách. Srážkový úhrn 50 mm za 24 hodin odpovídá na většině území ČR
přibližně 5leté srážce, 70 mm za 24 hodin odpovídá 20leté srážce. Kvantifikovaná předpověď srážek
není zatím dostatečně spolehlivá, zejména v určení lokalizace srážek ve vztahu k malým povodím, aby
mohla být jediným podkladem pro vyhlášení SPA. Je třeba si také uvědomit, že situace SPA
odpovídají na různých úsecích toků různým průtokům, například 1. SPA nastává obvykle od 30denního průtoku až po 2-letý průtok. Situace odpovídající 3. SPA je třeba dále ověřit podle skutečného
stavu na vodních tocích.
Níže uvedené limity srážek pro SPA jsou hrubě orientační, protože povodňová účinnost srážky je silně
ovlivněna místními podmínkami (velikost, tvar a sklon povodí, druh pokryvu, nasycení půdy). Na
základě těchto doporučení je možno stanovit také konkrétní limity srážek pro dané území, které budou
uvedeny v povodňových plánech.
Orientační limity srážek pro dosažení SPA - kritéria:
Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek různé doby trvání (mm)
SPA
24 hodin 6-12 hodin
3 hodiny 1 hodinu
1.SPA - bdělost
50
40
30
20
2.SPA - pohotovost
70
60
50
30
Pro horské a podhorské oblasti lze k limitu 24hodinové srážky přidat 10 mm.
Pro nasycená povodí se doporučuje od limitu denní srážky 20 mm ubrat.
Nasycená povodí jsou po déletrvajících srážkách v předchozích dnech (např. 50 a více mm za
posledních 10 dní). Nasycenost povodí můžeme hodnotit také podle vodnosti toků či podle zkušenosti.
Nejbližší srážkoměr: Průhonice, cca 4 km vzdušnou čarou od Modletic (http://hydro.chmi.cz – Počasí
– aktuální srážky – data pozemních srážkoměrů – Průhonice)
Indikátor přívalových povodní (anglicky Flash Flood Guidance) je součást webové aplikace HPPS
(http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg), 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
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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.
5.2. Teoretická charakteristika SPA a Hlásných profilů
Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně.
Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.
Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na
významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně
před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou
profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro
řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými
úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a
provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.
Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na
směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích,
popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik
ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska
bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí
na vodním díle a na území pod ním.
5.3. Stupně povodňové aktivity
5.3.1. První stupeň povodňové aktivity
Bdělost - nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Tento stav
nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.
Na vodních dílech nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností
z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku
zvláštní povodně.
5.3.2. Druhý stupeň povodňové aktivity
Pohotovost - vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá
v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.
Na vodních dílech se II. SPA vyhlašuje při pokračujícím nepříznivém vývoji bezpečnosti vodního díla,
který se odvozuje podle hodnocení jevů a skutečností sledovaných v rámci výkonu TBD.
5.3.3. Třetí stupeň povodňové aktivity
Ohrožení - vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod
většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území.
Na vodním díle se vyhlašuje při vzniku kritických situací s nimiž je spojeno reálné nebezpečí vzniku
zvláštní povodně
Podnět k vyhlášení SPA na vodních dílech dávají příslušnému povodňového orgánu osoby pověřené
technicko-bezpečnostním dohledem či obsluha díla.

1. verze „Povodňový plán obce Modletice“ k lednu 2014
Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448
E-mail: koordinace@koordinace.cz http://www.koordinace.cz
Strana 41 (celkem 92)

5.4. Pozorování vodních stavů v hlásných profilech
Stupnice na vodočtu ukazuje relativní výšku hladiny vody v cm a to ve vztahu k „nule vodočtu". Nula
vodočtu přibližně odpovídá dnu řeky, vždy však musí být umístěna pod nejnižší vodní hladinou. Nula
vodočtu musí být geodeticky zaměřena a její nadmořská výška uvedena v dokumentaci hlásného
profilu. Dělení stupnice vodočtu bývá zpravidla dvoucentimetrové, decimetry jsou označeny
arabskými číslicemi, metry jsou označeny červenými římskými číslicemi. Výška vodního stavu se
udává zaokrouhleně v celých centimetrech. Příklady správného odečítání vodních stavů dává
následující obrázek.

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

Meteorologické stanice:

, hlásné profily: kat. C:

Hlásné profily, místa vizuální kontroly a nebezpečná místa na území obce Modletice
NM5
C2
NM3
MVK2

NM4

C1

NM1

NM2
MVK1

NM6

MVK3

C

Hlásný profil kategorie C

MVK

Místo vizuální kontroly

NM

Nebezpečné místo
Voda na komunikaci
Splachy
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Tabulka k přehledu hlásných profilů, míst vizuální kontroly a nebezpečných míst:
Označení
místa

Tok

Název

C1

Chomutovický p.

Zámecký rybník

C2

Dobřejovický p.

MVK1

Chomutovický p.

MVK2

Chomutovický p.

MVK3
NM1

Foto
číslo
1-6

Číslo
strany
fotografií

Číslo
strany
mapy

45

43, 45

Most směr Dobřejovice 7-12

46

43, 46

Mlýnský rybník

47

43, 47

48

43, 48

49

43, 49

50, 51

43, 50

13-21

Vodočetná lať Lesů
22-26
hl.m. Prahy
PP
Rybník V topolech /
27-32
Dobřejovického p. Doubravan
Splachy - křižovatka
/
33-49
Doubravice-Popovičky

NM2

Chomutovický p.

Lávky na toku

50-64

52, 53

43, 52

NM3

/

Splachy - Chválov

65-68

54

43, 54

NM4

/

Splachy - sídliště

69-73

55

43, 55

NM5

/

74-78

56

43, 56

NM6

/

Zpětné vzdutí
z kanalizace
Splachy – z polí
Z stodolou a K
Herinku

Poloha GPS*
49°58'14.996"N,
14°35'28.630"E
49°58'23.532"N,
14°35'23.048"E
49°58'8.423"N,
14°35'40.056"E
49°58'20.509"N,
14°35'19.710"E
49°58'7.124"N,
14°36'40.458"E
49°58'11.499"N,
14°35'54.087"E
49°58'10.591"N,
14°35'37.428"E
49°58'21.585"N,
14°35'40.121"E
49°58'14.807"N,
14°35'18.692"E
49°58'21.551"N,
14°35'21.245"E

Přidáno
nové

*dle serveru Mapy.cz.

Poznámka:
Jako místa vizuální kontroly (MVK), případně nebezpečná místa (NM) lze považovat všechny lávky,
mostky a mosty na toku. Lávky a mostky na tocích (NM, MVK) nesmí být ucpány naplaveninami, dále
samotné lávky nesmí způsobit překážku v toku (v tom případě je nutné lávky odstranit)! Je tedy nutná
pravidelná kontrola těchto objektů na toku!!!
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5.5.1. Přehled hlásných profilů – HP C1 – Chomutovický potok, Zámecký rybník - silniční most
C

C

F1

Zámecký rybník je v současnosti vypuštěný, během
roku 2014 bude probíhat jeho čištění, snižování
bezpečnostního přepadu a revitalizace koryta toku pod
ním. Šipka naznačuje umístění hlásného profilu C.

F2

Pohled na silniční most (hráz) směrem k severovýchodu
(k Doubravicím) v tomto úseku je komunikace při
deštích ohrožena zaplavením splachy z polí. V roce
2013 byl profil odtoku zcela naplněn.

F3

Pohled směrem od zámku na hráz rybníka, za ní
ohrožená nemovitost č.p. 2, na zídce je umístěn hlásný
profil kategorie C.
F5

F4

Detail hlásného profilu C1 na zídce mostu.

F6

SPA
I
II
III

Stav při povodni v červnu 2013.

Konstrukce bezpečnostního přelivu.
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Odečet
(cm)
10
40
65

Pozn.: Odečet
proveden od vrchní
hrany zídky ke
spodu značky.

5.5.2. Přehled hlásných profilů – HP C2 – Dobřejovický potok, silniční most směr Dobřejovice
C

C

F7

F8

Most s lávkou pro pěší přes Dobřejovický
potok, směr Dobřejovice. Šipka označuje
umístění hlásného profilu.

Potok za mostem vtéká na soukromý pozemek
– průtočný profil vytvořený výstavbou zdi
kolem zahrady je dostatečný.

F9

F10

F11

Mostem prochází kruhový profil o průměru Hlásný profil je obtížněji čitelný – nejlepší viditelnost je zpod lávky pro
120 cm, na mostě na pravém břehu umístěn pěší (F9), snímky F10 a F11 ukazují čitelnost jednotlivých SPA skrze
hlásný profil kategorie C.
zábradlí lávky a přes zábradlí při vyklonění.
F12

SPA
I
II
III

Odečet
(cm)
82
100
125

Pozn.: Odečet proveden od spodu
kruhového profilu.

Profil byl při povodni 2013 nekapacitní – voda nepřetekla přes silnici, ale dosahovala zhruba 10 cm pod okraj.
V okolí toku je skladován rostlinný odpad a různý materiál, koryto je zarostlé. Profil musí být udržován čistý a
plně průtočný!
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5.5.3. Přehled míst vizuální kontroly a nebezpečných míst – MVK1 – Chomutovický p. - Mlýnský rybník

MVK1
MVK1

F13

F15

F14
strouha

Mlýnský rybník – vpravo kamenné schody do Pohled na odtok bezpečnostního přepadu – v první úrovni ústí odtok
vody, požerák a bezpečnostní přepad tvoru z požeráku (červená), ve druhé z meliorační strouhy (modrá).
„U“.
F16

Pohled na schody, požerák a bezpečnostní Místo, kde se usazují nánosy, které již
přepad.
vystupují nad hladinu.
F19

Odtok z rybníka – Chomutovický
potok.

F18

F17

Meliorační strouha.

F20

Chomutovický potok pod rybníkem při
povodni 2013.

F21

Uvažuje se o zřízení hlásného profilu
kategorie C na schodech do vody.
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5.5.4. Přehled míst vizuální kontroly a nebezpečných míst – MVK2 – Chomutovický p. - Vodočetná lať
MVK2
MVK2

F22

Dřevěný můstek u č.p. 142 – napravo od něj
měřící objekt Lesů hl. m. Prahy s vodočetnou latí.
V pozadí garáž SDH.

F23

Vodočetná lať na levém břehu Chomutovického
potoka. Při povodni 2013 (dle měření zhruba Q50)
nedostačovala (viz F26), v budoucnu bude nejspíše
doplněna o značky SPA.

F24

Měřící objekt Lesů hl.m. Prahy – měření není
veřejně dostupné online – v případě zvýšených
stavů toku doporučujeme dokumentovat výšku na
lati a čas a následně požádat Lesy hl.m. Prahy o
doplnění informací o průtoku v daném čase –
následně by bylo možné odvodit průtoky a stavy
pro stanovené SPA.

F25

Pohled ulicí k můstku.
F26

Stav při povodni 2013.
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5.5.5. Přehled míst vizuální kontroly a nebezpečných míst – MVK3 – rybník V topolech, Doubravice

MVK3

MVK3

F27

F28

Rybník V topolech/V mostkách/Doubravan. Požerák rybníka.
Pohled od bezpečnostního přelivu k přítoku.
F29

Snížený břeh – v tomto místě dojde při
naplnění rybníka k přelití přes místní
komunikaci (zákaz vjezdu). Při povodni 2013
rybník přetekl – nemá téměř žádnou retenční
kapacitu, neohrožuje žádné objekty.
F31

Pohled od rybníka k odtoku (z požeráku).

F30

Plocha pod silnicí, na kterou se rozlije voda
z rybníka.

F32

Odtok z rybníka – PP Dobřejovického potoka.
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5.5.6. Přehled míst vizuální kontroly a nebezpečných míst – NM1 – Splachy, křižovatka DoubravicePopovičky, východ obce

NM1

F33

Křižovatka nad autobusovou zastávkou Modletice
rozcestí, kde vzniká problém ze splachy z polí – dešťové
strouhy po obou stranách silnice jsou zanesené, některé
propustky nefunkční.

F34

Křižovatka v roce 2006, kdy se ve východní
části obce vyskytly splachy v důsledku dešťů a
tání sněhu.

F35

Okolí autobusové zastávky, obec nechala strouhy kolem
silnic pročistit, stav je však stále nedostatečný a bude
patrně vyžadovat další úpravy.
F37

F36

Obdobný pohled z roku 2006 – voda stéká po silnici
k obci, ke splachům přispívají okolní pole.
F38

Odbočka ke skladovacím halám a Mlýnskému rybníku – propustek je neprůchodný, po naplnění struhy dojde k vylití na
silnici. Obdobný pohled z roku 2006.
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F39

F40

F41

Jeden ze vstupů dešťové kanalizace u č.p. Pohled ke kanalizaci z povodní roku 2013. Pohled ke kanalizaci z povodní roku 2006.
65, některé další jsou ucpané, nekapacitní či
jinak nedostatečně řešené (např. č.p.126).
F42

Další kanalizační vstup naproti domu
č.p. 9

F45

F43

Vzdálenější pohled do ulice ohrožené
splachy od č.p. 10, povodeň 2013.

F44

Vzdálenější pohled do ulice ohrožené
splachy od č.p. 10, povodeň 2006.

F46

Křižovatka v Modleticích – pohled k Křižovatka v modleticích v roce 2006.
„návsi“ – k Zámeckému rybníku – při
povodni 2013.
F47

F48

F49

Hráz Zámeckého rybníka – pohled ke Hráz Zámeckého rybníka při povodni Hráz Zámeckého rybníka při povodni
Chválovu – v tomto místě ústí splachy 2013.
2006.
z polí na východě a stékají do koryta
Chomutovického potoka.
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5.5.7. Přehled míst vizuální kontroly a nebezpečných míst – NM2 – Chomutovický potok, lávky
NM2

NM2

Všechny mosty a lávky v toku jsou potenciálně rizikové – musí být dostatečně kapacitní, být udržovány
plně průchozí a podléhají stavebnímu povolení (je možné nařídit odstranění)! Volně položené či
nekapacitní „soukromé“ lávky komplikují situaci při povodních!
F50

F51

F52

Lávka u domu č.p. 4 pod Mlýnským rybníkem. Lávka při povodni 2013 přetekla, neuplavala.
F53

Lávka u č.p. 74 pro vjezd automobilem.

F54

Lávka do zahrady č.p. 5 – železná konstrukce zasahuje nízko nad tok, pod
lávkou je navíc vybudován „jez“ - hrozí ucpání toku a rozliv!
F55

F56

Lávka u č.p. 126 z dřevotřísky, velmi nízko nad tokem – při vyšších stavech vody bude velmi pravděpodobně odnesena
– hrozí ucpání koryta toku! Pro srovnání stav při povodni 2013.
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F57

Lávka za bytovým domem č.p. 53 se rozpadá –
hrozí její stržení a ucpání koryta!
F59

Lávka pod domem č.p. 39, svažuje se směrem
k zahradě – při povodni přetékala voda jen
přes spodní část.
F61

Most pod ČOV – za hrany profilu se
zachytávají plaveniny, kapacita profilu je
nedostatečná, pod mostem jsou břehy vyloženy
betonovými deskami – volně – hrozí jejich
odplavení.
F63

Lávka u č.p. 142, stanice Lesů hl.m. Prahy.

F58

Další lávka za bytovkami – je na ní naplavená patrně
původní lávka od domu č.p. 126.
F60

Lávka pod domem č.p. 15 – kvůli oplocení lávky
hrozí při přetečení zachytávání plavenin o plot a
rozliv do zahrady.
F62

Most při povodni 2013 – voda již neprochází
profilem.

F64

Kapacita lávky byla při povodni 2013 dostatečná, při větší povodni se
bude voda rozlévat z břehů.
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5.5.8. Přehled míst vizuální kontroly a nebezpečných míst – NM3 – Splachy – Chválov

NM3

F65

F66

Pohled do ulice na Chválově od konce od č.p. 120 (F65) a zpět k č.p. 118 (F66) – cca 11 novostaveb od č.p. 89 po
121, které jsou v různé míře ohrožené splachy z polí + č.p. 3 a 65 na východním okraji obce. Většina novostaveb
v ulici je postavena na úrovni terénu a původní strouhy kolem polí zanikají – při větších deštích dochází ke
splachům jsoucím přes zahrady domů – hrozí vniknutí do suterénních či přízemních prostor.
F67

Proluka – volný pozemek mezi domy č.p. 114 a 110,
terén se mírně svažuje směrem do ulice a dolů k č.p. 65,
které je splachy výrazně ohroženo.

F68

Dům č.p. 110 – nejspíše poslední ohrožená nemovitost
v ulici, ukládáním odpadu do struhy za domem došlo
k jejímu přehrazení a rozlivu splachové vody na zahradu
domu (2013).
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5.5.9. Přehled míst vizuální kontroly a nebezpečných míst – NM4 – Splachy – sídliště

NM4

F69

F70

Z polí na levé straně stékají splachy na silnici směr Stav při povodni 2013.
Herink a dál do sídliště.
F71

Pohled do obce směrem k zámku, na levé straně (mimo Stav při povodni 2013.
snímek) jsou nové bytové domy.
F73

Nové bytové domy č.p. 131 – 133 na západním okraji obce.
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F72

5.5.10. Přehled míst vizuální kontroly a nebezpečných míst – NM5 – Snížená kanalizace
NM5

F74

F75

F76

Hlavní větev kanalizace je u ČOV výše než kanalizace Kanalizační vstupy u pozemku domu č.p. 14 a u prázdné
v ulici za lávkou (č.p. 142 – 83). Při přívalových deštích stavební parcely.
a naplnění kanalizace tedy dochází ke zpětnému vzdutí
vody třemi kanalizačními vstupy, které v ulici jsou.
F77

Při povodni 2013 došlo k vývěru vody kanalizací zpět na
povrch.

F78

V některých místech došlo k průniku vody skrz dlažbu –
dodnes patrné zvlnění dlažby v ulici.
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ORGANIZAČNÍ
ČÁST
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Úvod k organizační části
Organizační část povodňového plánu obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků
ochrany před povodněmi, úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi včetně organizace
hlásné a hlídkové služby.
Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi
zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v
průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a
kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti
řídí povodňovými plány. Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány ve dvou
časových úrovních: V období mimo povodeň je povodňovým orgánem na území správního obvodu
obce s rozšířenou působností Městský úřad Říčany. Po dobu povodně je povodňovým orgánem
povodňová komise správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany. Nadřízeným povodňovým
orgánem je Povodňová komise Středočeského kraje, Ústřední povodňová komise. Povodňovým
orgánem na území obce Modletice je v době mimo povodeň obecní úřad Modletice, po dobu povodně
je jím povodňová komise obce Modletice.
Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat operativní příkazy k zabezpečení
ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím,
že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Všechna přijatá opatření a vydané
příkazy se zapisují do povodňové knihy a musí být přístupné k nahlédnutí osobám vykonávajícím
působnost místně příslušných povodňových orgánů, nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na
vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád. Mimořádné pravomoci povodňových orgánů
začínají vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním těchto stupňů.
Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace
krizovými plány – Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona (č. 240/2000
Sb.), přejímá na celém území, pro které je krizový stav vyhlášen, řízení ochrany před povodněmi
orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.
K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky,
popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na
příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a
řídit se příkazy povodňových orgánů. Pokud vlastníku pozemku nebo stavby vznikne při této činnosti
škoda, má nárok na její náhradu.
Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat na jejich výzvu při
zajišťování řízení ochrany před povodněmi.
Povodňový orgán nižšího stupně může požádat povodňový orgán vyššího stupně o převzetí řízení
ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit.
Povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňového
orgánu nižšího stupně nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším
povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před
povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné,
provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším
povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.
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6. Organizace povodňové ochrany
6.1. Organizace povodňové služby
■ Stanoviště Povodňové komise obce Modletice je v budově OÚ Modletice, kancelář starosty.
adresa: Modletice 6, 251 01 Modletice
telefon: 323 637 187, 323 637 107, starosta mobil: 725 021 855
e-mail: obec@modletice.cz
Stanoviště povodňové komise, včetně budovy ve které zasedá povodňová komise, musí být při
vzniku povodňové situace označeno cedulemi.
■ Dokumentace Povodňové komise obce Modletice je uložena:
Výtisk číslo 1 včetně dokumentace Povodňové komise + CD - je uložena v budově OÚ
Modletice, v místnosti starosty obce.
Výtisk číslo 2 + CD je uložen v budově MěÚ Říčany,
Na CD – příslušné podniky povodí, HZS, Ing. Jan Papež fa KOORDINACE, příp. členové PK a
další účastníci ochrany před povodněmi (distribuce kopií je v kompetenci obce – pozor na osobní
údaje!)
 Zabezpečení vozidel pro činnost Povodňové komise obce Modletice: Při dosažení prvního
stupně povodňové aktivity musí být minimálně jeden osobní automobil přistaven ke stanovišti
povodňové komise. Při druhém a třetím stupni povodňové aktivity musí být minimálně dva osobní
automobily k dispozici povodňové komisi. Použití vozidel musí být v době povodně konzultováno
a schváleno povodňovou komisí. Osobní automobil používaný povodňovou komisí bude označen
příslušnou cedulí, která by měla být součástí povodňové dokumentace.
 Když nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti
PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo
pověřený člen PK, zapisovatelé se v případě nutnosti střídají po 6 hodinách.
Přítomnost PK dle prognózy a situace nařizuje předseda PK či tajemník.
6.2. Časový plán při vyrozumění Povodňové komise
Čas Č
Popis činnosti
Č+0
Některý z pověřených členů PK obdrží zprávu o blížící se povodni.
do Č + 10 min Člen komise prověří pravdivost zprávy.
v Č + 10 min
Vyrozuměný člen PK vyrozumí ostatní členy PK.
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Stanoviště povodňové komise
OÚ Modletice, Modletice 6, 49°58'11.945"N, 14°35'28.932"E

Zdroj: jeanny.rajce.idnes.cz.
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6.3. Doporučené vybavení pracoviště Povodňové komise
Standard fa KOORDINACE (z roku 1998, nyní opora ve směrnici MV117572-2/PO-OKR-2011 z 24.
11. 2011):
■ Povodňový plán, Povodňová kniha,
■ pracovní desky členů komise,
■ identifikační karty členů komise,
■ identifikačních karty vozidel,
■ PC s tiskárnou, SW MS OFFICE se záložním zdrojem, s funkčním připojením na počítačovou síť
Internet (minimálně s možností odesílat a přijímat elektronickou poštu),
■ 3 ks ruční diktafon,
■ stolní diktafon pro přepisování zpráv,
■ barevný televizní přijímač a videorekordér (DVD rekordér),
■ radiomagnetofon,
■ nouzové osvětlení pracoviště,
■ ruční akumulátorové osvětlovací prostředky,
■ záložní zdroj elektrické energie do výkonu 4 kW,
■ mobilní telefony podle služebního zařazení funkcionářům MěÚ, viz „Složení Povodňové komise
obce Modletice“,
■ telefony, 4 ks, z toho jeden fax,
■ kreslící a psací prostředky,
■ mapa obce Modletice,
■ digitální fotoaparát,
■ videokamera,
■ dalekohled,
■ měřící pásmo 50 m,
■ proviantní zabezpečení pro přípravu teplých nápojů a ohřev stravy,
■ záložní oděv a obuv.
6.4. Povodňové komise
Povodňová komise obce Modletice je povinna dle § 78 odst. 3 vodního zákona informovat o nebezpečí
a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou
působností. Starostové obcí vyrozumí všechny spádové obce (usedlosti) ve svém obvodu o stavu a
přijatých opatřeních a další obce po toku o povodňových stavech. Současně řeší vyrozumění a
evakuaci všech letních táborů a kempů ve svém obvodu.
Na vyrozumění obcí a občanů se bude podle požadavků podílet i Policie ČR svými mobilními
prostředky.
■ Povodňová komise obce Modletice
Nadřízená povodňová komise:
■ Povodňová komise ORP Říčany
Související (okolní) povodňové komise:
■ Povodňová komise obce Dobřejovice, níže na toku Dobřejovického potoka
■ Povodňová komise obce Popovičky, výše na toku Chomutovického a Dobřejovického potoka

Kontakty na okolní povodňové komise jsou součástí přílohy G tohoto plánu.
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Povodňová komise obce Modletice

P.č.

Funkce
v komisi

Titul, jméno, příjmení
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1.

Ing. Jiří Aron

předseda

2.

Ing. Marta Šimrová

místopředseda

3.

Ing. František Němec

člen

4.

Jiří Szalai

člen

5.

František Knitl

člen

Pracoviště
Starosta obce
OÚ Modletice
Modletice 6
Místostarostka obce
Česká Televize,
Kavčí Hory, Praha 4
Místostarosta obce
Modletice
Člen JSDHO
Brema, Modletice 127
Velitel JSDHO
Praha

Kontakt

Adresa bydliště

725 021 855
323 637 187
jiri.aron@modletice.cz
736 531 573
Marta.Simrova@ceskatelevize.cz

Modletice 12

602 359 108
nefa@volny.cz
607 187 428
jiri.szalai@centrum.cz
730 698 529
franta.knitl@centrum.cz

Modletice 121

Modletice 89

Modletice, Panelové
sídliště 60
Modletice, Panelové
sídliště 62
říjen 2015

Obec je povinna pravidelně aktualizovat údaje o své povodňové komisi v Digitálním povodňovém plánu ČR, v Editoru dat povodňového
plánu na: http://www.wmap.cz/pk_edt.
Pro editaci je nutné použít přístupové jméno a heslo (uděluje příslušná obec s rozšířenou působností).

Povodňová komise ORP Říčany

ORP Říčany (221)
adresa: Masarykovo nám. 53, Říčany
telefon: 323 618 108, fax: 323 603 734, e-mail: vladimir.koren@ricany.cz,
web: http://www.ricany.cz
aktualizováno: 15.09.2021
Úplné kontaktní údaje členů nejsou veřejné.
Podrobné informace o členech PK pro autorizované uživatele, pro přístup použijte shodné
jmého a heslo pro editaci databáze POVIS

Povodňová komise
funkce

příjmení, jméno

předseda

Michalička
David, Ing.
Špačková
Hana, Mgr.

pracoviště

pozice

kontakt

MěÚ Říčany

starosta města
Říčany

MěÚ Říčany

Vedení města,
místostarostka

tel:
323 618 108
mobil:
tel:
323 618 105
mobil: neveřejný

Město Říčany,
Komenského nám.
1619, 251 01 Říčany

ředitel Útvaru
krizového řízení

fax:
323 618 211
tel:
323 618 142
mobil: neveřejný

vedoucí oddělení

kontaktní osoba Schreiner Jan,
HZS
npor. Bc.

Policie ČR, OO Říčany,
Masarykovo náměstí
56/38, 251 01
HZS Středočeského
kraje, stanice Říčany

člen

Hraba Zdeněk,
JUDr. Ing.,
Ph.D.

MěÚ Říčany

1. místostarosta
města

tel:
mobil:
tel:
mobil:

člen

Linka Jiří

MO ČRS Říčany

člen

Mařík Tomáš,
Ing.

MěÚ Říčany

tajemník
Městského úřadu

mobil: neveřejný
tel:
323 618 141
mobil: neveřejný

člen

Novák Pavel

MO ČRS Říčany

člen

Rathouská
Olga, Ing.

vedoucí
vodoprávní úřad

člen

Smetánka
Radek, Ing.

Městský úřad Říčany,
Komenského nám.
1619, 251 01 Říčany
Město Říčany,
Masarykovo náměstí 53,
251 01 Říčany

fax:
tel:
mobil:
tel:
mobil:

člen

Čech Miroslav,
Ing.

Povodí Vltavy, státní
podnik - Závod Dolní
Vltava, PS 5, Grafická
36 Praha 5

úsekový technik
drobné toky

fax:
323 618 211
tel:
257 099 276
mobil: neveřejný

člen, velitel
jednotky SDH

Hněvsa Petr

SDH města Říčany,
Březinova 1650/1,
25101 Říčany

starosta

mobil: 724 603 575

místopředseda

tajemník

Skočdopole
Jiří, Mgr.

kontaktní osoba Kůstka Petr,
PČR
npor. Mgr.

vedoucí odboru
životního
prostředí

fax:
323 601 803
tel:
970 881 730
mobil: neveřejný
950 881 011
neveřejný
323 618 104
neveřejný

323 618 211
323 605 252
neveřejný
323 618 282
neveřejný

tel:
323 618 247
mobil: neveřejný

Říjen 2021
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6.5. Vyrozumění o vzniku povodňové situace
Po získání informace o předpokladu vzniku povodňové situace je nutné vyrozumět tyto osoby:
pořadí
vyrozu
osoba
způsob vyrozumění
mění
starostové okolních obcí na příslušném
1.
toku – ti zabezpečí informovanost
telefonicky
v obvodu obcí
složky IZS (HZS, PČR, MP, záchranná
2.
telefonicky
zdravotnická služba)
členové povodňové komise obce,
3.
povodňové komise obce s rozšířenou
telefonicky, e-mail, osobně
působností
4.
osoby poskytující věcné prostředky
telefonicky
telefonicky, SMS
II. stupeň
spojka MP
5.
instituce a občané v obci
+ siréna, místní rozhlas,
III. stupeň
pojízdné prostředky (SDH,
stav ohrožení
PČR)
6.
technické služby pro obec Modletice
telefonicky, osobně
7.
příslušné nadřízené povodňové orgány
telefonicky, e-mail
8.
ostatní (rozhlas, rádio, telekomunikace …) telefonicky
9.
osoby zabezpečující náhradní ubytování
telefonicky
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6.6. Povinnosti členů PK obce Modletice
Členové povodňové komise svým podpisem potvrdili své jmenování a znalost svých povinností.
Součastně s výše uvedeným jsou členové povodňové komise dále povinni při vyrozumění o vzniku
povodňové situace být k dosažení na uvedeném kontaktním spojení, popř. nahlásit náhradní
telefonní spojení.
Informovat veřejnost o průběhu povodně a přijatých opatřeních je oprávněn pouze předseda
povodňové komise nebo pověřená osoba na stanovišti povodňové komise.
Členové povodňové komise se při své činnosti prokazují průkazem s rozsahem jejich oprávnění.
Povinnosti členů Povodňové komise obce Modletice
6.6.1. Předseda Povodňové komise - starosta obce
 rozhoduje o svolání PK,
 řídí činnost PK,
 na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření,
 za povodňový orgán dává pokyn k vyhlášení a odvolání 2. a 3. SPA,
 rozhoduje o nasazení sil a prostředků ve své podřízenosti,
 rozhoduje o přidělení humanitární pomoci,
 rozhoduje o vyžádání pomoci cestou PK obce s rozšířenou působností,
 řeší záležitosti v oblasti školství a zdravotnictví,
 řídí ubytování evakuovaných osob ve vyhrazených prostorách, zodpovídá za vedení přehledu o
evakuaci a preventivní kontrolu evakuačních míst
 vede evidenci povodňových škod na majetku obce,
 řídí osobně nácvik činnosti PK,
 zodpovídá za zpracování a aktualizaci povodňového plánu obce Modletice,
 schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky,
 spolupracuje s médii,
 předává průběžně zprávy pro zápis do povodňové knihy,
 předává podklady pro zpracování Souhrnné zprávy o povodni, případně zpracovává jednotlivé
kapitoly Souhrnné zprávy o povodni,
 v případě nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda PK.
6.6.2. Místopředseda povodňové komise
Má stejné povinnosti a pravomoci v nepřítomnosti předsedy komise jako předseda komise,
pokud předseda komise neurčí jinak.
 organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech obce mobilními
prostředky a tlampači,
 navrhuje opatření při likvidaci nebezpečných odpadů a látek v záplavových oblastech, které by
mohly být povodní odplaveny (ropné produkty, chemické látky ap.),
 organizuje nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou,
 rozhoduje o nasazení sil a prostředků v podřízenosti OÚ a řídí nasazení,
 spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární správou, organizací
Vodovody a kanalizace,
 v době mimo povodňovou aktivitu zpracovává návrh smluvního zajištění zemních strojů
(rypadla, nakladače, hutnící prostředky), autojeřábů, dopravní techniky (sklápěčky, valníky ap.),
mobilní elektrocentrály, automobilní cisterny na vodu ap.,
 zpracovává návrh použití provizorních hradících prostředků (pytle s pískem, vybraná depa
zeminy, řezivo ap.),
 vede přehled o přívodech a rozvodech elektro, plyno a telekomunikační sítě v objektech obce,
 plní další úkoly uložené předsedou PK.
1. verze „Povodňový plán obce Modletice“ k lednu 2014
Ing. Jan PAPEŽ, fa KOORDINACE, Na Vlečce 177, 360 01 Otovice, tel.+ fax 353 236 327, 602 415 448
E-mail: koordinace@koordinace.cz http://www.koordinace.cz
Strana 65 (celkem 92)

6.6.3. Zapisovatelka povodňové komise
 aktivuje pracoviště PK,
 provádí výdej a evidenci identifikačních karet osob a vozidel,
 udržuje spojení se členy PK a ostatními spolupracujícími orgány,
 zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy,
 vede přehled o pohybu a dosažitelnosti členů komise a vozidlech vyčleněných pro PK,
 vede přehled o evakuovaných osobách (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo
nynějšího pobytu),
 vede přehled o postižených osobách při povodni,
 organizuje proviantní zabezpečení PK,
 přepisuje informace na PC, připravuje podklady pro hlášení,
 plní další úkoly uložené předsedou PK,
6.6.4. Člen povodňové komise (všichni členové PK se podílí na plnění následujících úkolů)
 spolupracuje s Krajskou hygienickou správou, Krajskou veterinární správou, organizací
Vodovody a kanalizace,
 organizuje odchyt ohrožených zvířat a jejich převoz do útulku,
 organizuje likvidaci uhynulých zvířat,
 vede přehled o evakuovaných osobách (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo
nynějšího pobytu),
 vede přehled o postižených osobách při povodni,
 vede evidenci škod při povodni,
 zabezpečuje provedení Evidenčních a dokumentačních prací při a po povodni,
 provádí informování ostatních majitelů a správců elektro, plyno a telekomunikační sítě na území
obce,
 vede centrální evidenci škod na majetku obce při povodni,
 řídí způsob a místo ubytování evakuovaných osob,
 vede přehled o osobách, technice a prostředcích Sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) na
území obce a ve spolupráci s Územním odborem HZS navrhuje a řeší jejich nasazení při
povodni,
 vede přehled o počtech a řídí nasazení techniky a prostředků odboru k provedení
protipovodňových opatření,
 podílí se na zjišťování a vyhodnocování dopravní situace v postižených místech a vedení tras
odklonu po komunikacích,
 navrhuje trasy příjezdu a přesunu po komunikacích pro záchranné síly a prostředky,
 zpracovává přehled o průjezdnosti a nosnosti zájmových komunikací,
 plní další úkoly uložené předsedou PK.
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6.7. Zabezpečení úkolů obce Modletice ve svém územním obvodu na úseku ochrany před
povodněmi
6.7.1. Povodňové plány
OÚ Modletice schvaluje předložené povodňové plány vlastníků pozemků a staveb, popřípadě
ukládá jejich změny a sestavuje, doplňuje a zpřesňuje svůj povodňový plán a předkládá jej ke
schválení nadřízenému vodoprávnímu úřadu.
6.7.2. Zajišťování pracovních sil a věcných prostředků na ochranu před povodněmi
OÚ Modletice zajišťuje (pokud to nepřísluší jiným orgánům popř. organizacím) pracovní síly a
věcné prostředky na ochranu před povodněmi, včetně věcných prostředků pro hasiče, vede seznamy
těchto prostředků, zabezpečuje jejich vhodné skladování a povoluje jejich využití pro jiné účely.
6.7.3. Hlásná povodňová služba
OÚ Modletice organizuje a zabezpečuje hlásnou povodňovou službu, zejména varuje občany obce
místním rozhlasem, zvukovými signály, upozorňuje na nebezpečí obce ležící níže po toku a
ohlašuje nebezpečí nadřízenému orgánu. Vyhlášení II. a III. stupně povodňové aktivity pro svůj
územní obvod ihned ohlásí nadřízenému orgánu a ostatním příslušným povodňovým komisím obcí
na tocích. Hlášení o průběhu povodně se podává buď telefonicky, nebo v případě poruchy
telefonního spojení osobně spojkou. Odpovědný za podávání hlášení je předseda povodňové komise
obce Modletice , případně jím určený zástupce.
6.7.4. Provádění povodňových prohlídek
Při povodňových prohlídkách prováděných nejméně jednou ročně, zpravidla před obdobím jarního
tání sněhu, se zjišťuje, zda na vodním toku a v záplavovém území, popřípadě na objektech nebo
zařízeních ležících v těchto územích nebo na vodních dílech nejsou závady, které by mohly zvýšit
povodňové nebezpečí nebo její škodlivé následky.
6.7.5. Vyhlašování a odvolávání stavu pohotovosti a ohrožení pro svůj územní obvod
Zajišťuje OÚ Modletice a povodňová komise obce Modletice . Vzor vyhlášení a odvolání viz
příloha C a D.
6.7.6. Zpracování zprávy o povodni
Povodňový orgán obce Modletice 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.
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6.8. Materiální, osobní a finanční zabezpečení ochrany před povodněmi
6.8.1. Materiální zabezpečení operativní ochrany před povodněmi
Orgány, organizace a občané nesou náklady, které jim vzniknou vlastními opatřeními k ochraně
jejich majetku před povodněmi.
Náklady na zabezpečovací práce na vodním toku hradí správce tohoto vodního toku.
Vlastníci vodních děl hradí náklady na zabezpečovací práce na těchto dílech.
Náklady na záchranné práce, kromě nákladů uvedených v předchozím odstavci, hradí obec a obec
s rozšířenou působností podle obecně závazného právního předpisu.
6.8.2. Zabezpečení pracovníků zapojených do ochrany před povodněmi
Aktivizaci členů PK provádí starosta nebo jeho zástupce, v případě jejich nepřítomnosti s ohledem
na možný velmi rychlý průběh povodně, kterýkoli člen PK a to osobně nebo telefonicky. Na
základě výzvy jsou členové PK povinni zabezpečovat okamžitě po obdržení výzvy plnění
povinností vyplývajících z jejich členství v povodňové komisi, v případě potřeby se dostavit na OÚ
Modletice nebo jiné operativně určené stanoviště, odkud bude řízeno zabezpečování úkolů
povodňové ochrany.
6.8.3. Finanční zabezpečení
Obec hradí majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti, opatření nebo příkazů, které v zájmu
ochrany před povodněmi uložila.
Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně
povodňovou komisí obce hradí obec.
Majetkovou újmu vzniklou v důsledku nařízení povodňové komise ORP v době povodně hradí
příslušný MěÚ (Mm).
Majetkovou újmu vzniklou provedením opatření a činností, nařízených v době povodně
povodňovou komisí kraje, hradí Krajský úřad.
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7. Schéma přenosu informací při povodni
7.1. Schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ

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

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

7.6. Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmanem kraje
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8. Stupně povodňové aktivity – činnost
Stupni povodňové aktivity se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity,
jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na
mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu.
V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a obce s rozšířenou působností pověřuje
starosta řízením povodňové komise obce jiného člena komise (viz. § 79 vodního zákona).
8.1. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni
V případě obdržení ,,Upozornění“ nebo ,,Výstrahy“ od ČHMÚ (zpravidla prostřednictvím
povodňového orgánu obce s rozšířenou působností Říčany):
8.1.1. je nutno věnovat zvýšenou pozornost tokům a vývoji počasí,
8.1.2. upozornit na tuto skutečnost všechny členy povodňové komise, hlídkové a hlásné
povodňové služby obce a prověřit jejich případnou dosažitelnost dle plánu spojení,
8.1.3. prověřit funkčnost spojení na povodňové orgány sousedních obcí,
8.1.4. sledovat další zprávy o vývoji situace ve sdělovacích prostředcích, případně na
internetových stránkách ČHMÚ a Povodí Vltavy, s.p. (www.chmi.cz, www.pvl.cz), sledovat
relevantní hlásné profily, údaje z limnigrafů apod.
8.1.5. provést příslušné zápisy v povodňové knize.
(Zodpovídá předseda nebo místopředseda povodňové komise obce, nebo jimi pověřený člen
povodňové komise).
8.2. První stupeň - STAV BDĚLOSTI - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká,
pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace
předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému
zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech
nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska
bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní
povodně. Dle situace:
8.2.1. aktivace pracoviště PK včetně prověření připravenosti zasedacích prostor a jejího
technického zázemí pro případ nutnosti svolání povodňové komise,
8.2.2. kontrola spojení a oznámení o tom, že nastal stav bdělosti (telefonické a rádiové spojení) se
členy PK obce Modletice , dále získávání a předávání informací ohledně vývoje situace
s okolními povodňovými komisemi, s Povodňovou komisí ORP Říčany, s operačním
střediskem HZS Středočeského kraje, s ČHMÚ, s Vodohospodářským dispečinkem
Povodí Vltavy, s.p.,
8.2.3. aktivace Hlásné povodňové a hlídkové služby, vyslání hlídek tvořených hlídkovou službou
do určených prostorů okolo vodních toků a příjem hlášení od těchto hlídek,
8.2.4. podle vývoje situace provést vyrozumění obyvatel, vlastníků a správců objektů
v možném ohroženém území, viz „bod č. 2. Charakteristika ohrožených objektů či případné
povodňové plány vlastníků pozemků a staveb,
8.2.5. prověření spojení a použitelnosti všech mechanizací a materiálu k případnému zásahu,
8.2.6. sledování dalších zpráv o vývoji situace ve sdělovacích prostředcích, případně na
internetových stránkách ČHMÚ a Povodí Vltavy, s.p. (www.chmi.cz, www.pvl.cz),
8.2.7. pravidelné sledování a vyhodnocování dalšího vývoje povodňové situace na území obce,
shromažďování údajů z HP či MVK, příprava na případné vyhlášení II SPA (jako podklad
lze využít data ze srážkoměru, PVL, ČHMÚ, informace od ORP atd.)
8.2.8. sběr informací a zaznamenávaní informací,
8.2.9. vydávání operativních úkolů,
8.2.10. zápisy do Povodňové knihy,
8.2.11. provádění Evidenčních a dokumentačních prací.
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8.3. Druhý stupeň - STAV POHOTOVOSTI - se vyhlašuje, když nebezpečí přirozené povodně
přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto; vyhlašuje se také při
překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho
bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se
do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu
povodně podle povodňového plánu. Dle situace:
8.3.1. vyhlášení II. SPA, vzor příloha C,
8.3.2. uvedení do pohotovosti všech členů povodňové komise obce,
8.3.3. jednání PK, informace o situaci, přijímání prvních konkrétních opatření,
8.3.4. výměna informací ohledně povodňové situace a podávání hlášení PK obce Modletice , PK
okolních obcí, PK ORP Říčany, operačnímu středisku HZS Středočeského kraje,
ČHMÚ, Vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, s.p.,
8.3.5. sledování dalších zpráv o vývoji situace ve sdělovacích prostředcích, případně na
internetových stránkách ČHMÚ a Povodí Vltavy, s.p. (www.chmi.cz, www.pvl.cz),
8.3.6. neustálé sledování určených úseků vodních toků Hlídkovou službou a vyhodnocení
povodňové situace na základě hlášení od Hlídkové služby,
8.3.7. podání zpráv obyvatelstvu v ohrožených oblastech bodu č. 2 Charakteristika ohrožených
objektů, včetně vyrozumění fyzických a právnických osob v záplavovém území, případně
podle zpracovaných Povodňových plánů vlastníků pozemků a staveb,
8.3.8. aktivace všech vyčleněných sil a prostředků a pohotovost vybraných technických
prostředků,
8.3.9. naložení výpomocného materiálu pro zahrazení kritických míst a případný rozvoz materiálu,
8.3.10. prověrky připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků,
8.3.11. prověření ubytovací a dopravní kapacity pro případ evakuace,
8.3.12. ve spolupráci s povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností a ostatními účastníky
ochrany před povodněmi organizování a přijímání opatření ke zmírnění škodlivých účinků
povodně,
8.3.13. zpracování informace pro média,
8.3.14. zápisy do Povodňové knihy,
8.3.15. provádění Evidenčních a dokumentačních prací,
8.3.16. Možnost vydávat Příkazy povodňové komise – příkazy či doporučení vedoucí ke zmírnění
průběhu či následků povodně. Příkaz vydává předseda PK, tento příkaz není rozhodnutím
podle správního řádu (platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně
povodňové aktivity), avšak subjekt, kterému je příkaz adresován je povinen jej splnit podle §
77 odst. 4 zák. 254/2001 Sb., o vodách. Vzor Příkazu viz Příloha I tohoto plánu.
Schéma postupu při vydávání příkazů PK:
Vyhlášení II SPA (nebo III SPA)
do kompetence PK se dostává
možnost činit opatření a vydávat
příkazy

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

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

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

Náklady
náklady na zabezpečovací práce
na vodních tocích budou hrazeny
správcem dotčeného vodního toku,
náklady na zabezpečovací práce na
vodních dílech budou hrazeny
správci těchto děl, náklady
na zabezpečovací
a záchranné
práce konané mimo vodní toky a
vodohospodářská díla uložené
tímto příkazem, budou hrazeny
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8.4. Třetí stupeň - STAV OHROŽENÍ - se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku
škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při
dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho
bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se povodňové zabezpečovací
práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.
V případě Chomutovického potoka v profilu hráze Zámeckého rybníka je hladina cca 17 cm pod
min. kótou koruny hráze, v případě Dobřejovického potoka je voda nad propustkem (asi 5cm na
nejnižším místě silnice).
Dle situace:
8.4.1. vyhlášení III. SPA, obdobně jako je příloha C,
8.4.2. povodňová komise zasedá nepřetržitě, na zasedání může přizvat další odborné osoby, jejichž
pomoci je třeba k provádění nutných protipovodňových zásahů a opatření,
8.4.3. organizování zásahů,
8.4.4. výměna informací ohledně povodňové situace a podávání hlášení PK obce Modletice, PK
okolních obcí, PK ORP Říčany, operačnímu středisku HZS Středočeského kraje,
ČHMÚ, Vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, s.p.,
8.4.5. pravidelné informování obyvatel obce v záplavovém území o vývoji povodňové situace,
včetně informování právnických a fyzických osob,
8.4.6. příprava na evakuaci osob z ohrožených prostorů, v případě nutnosti organizuje evakuaci
povodní ohrožených obyvatel, majetku, případně zvířectva dle evakuačního plánu,
8.4.7. informace obyvatelstvu, návrh možné informace pro občany v zaplavených oblastech –
Příloha A,
8.4.8. zajištění majetku v zaplavených oblastech,
8.4.9. pravidelné sledování a vyhodnocování dalšího vývoje povodňové situace na území obce,
8.4.10. organizování nutných zabezpečovacích a záchranných prací na území obce ke zmírnění
škodlivých účinků povodně,
8.4.11. operativně dle potřeby organizování nasazení všech dostupných mechanizmů a materiálu
k zabezpečení ochrany před povodní nebo ke zmírnění jejich důsledků,
8.4.12. koordinace a řízení činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi na území obce,
8.4.13. v případě nutnosti vyžádání pomoci fyzických a právnických osob, složek Integrovaného
záchranného systému,
8.4.14. spoluúčast na organizaci zajištění nutné zdravotní a hygienické péče,
8.4.15. v případě, že povodňový orgán obce vlastními silami nestačí zvládat povodňovou situaci na
území obce, vyžádání u příslušného nadřízeného povodňového orgánu obce s rozšířenou
působností Říčany nutné pomoci, případně převzetí řízení organizace ochrany před
povodněmi na území obce, povodňová komise obce v tomto případě zůstává nadále v
činnosti a při provádění protipovodňových opatření se řídí pokyny Povodňové komise
vyššího stupně a spolupracuje s ní,
8.4.16. informace pro média,
8.4.17. provádění Evidenčních a dokumentačních prací,
8.4.18. zápisy do Povodňové knihy,
8.4.19. Možnost vydávat Příkazy povodňové komise – viz II SPA, vzor Příkazu viz Příloha I.
Pominou-li SPA, odvolávají se III. a II. SPA podle přílohy vzoru D.
Pozor! V případě nenadálé povodně způsobené přívalovými srážkami velké intenzity, zejména v
letním bouřkovém období, kdy nárůst povodně a její postup je velmi rychlý (může nastat
zejména na menších tocích), a kdy hrozí nebezpečí z prodlení, lze vyhlásit III. SPA pro
zasaženou oblast ihned bez předchozích kroků. Je nutné si uvědomit, že výskyt tohoto druhu
povodně nelze s dostatečným předstihem a přesností předpovědět a je nutno jednat rychle a
operativně.
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8.5. Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity
Stav bdělosti nastává a stav pohotovosti a stav ohrožení se vyhlašuje na základě informací od:
 Českého hydrometeorologického ústavu,
 Povodí Vltavy, s.p.,
 Povodňové komise ORP Říčany,
 Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje,
 Povodňových komisí výše na toku,
 Hromadných sdělovacích prostředků,
 Občanů.
Stav pohotovosti a stav ohrožení může vyhlásit pro svůj obvod obec Modletice.
8.6. Činnost povodňového orgánu obce bezprostředně po povodni
 odvolává dle vývoje povodňové situace II. a III. SPA na území obce - vzor viz příloha D,
odvolání SPA oznamuje občanům a fyzickým a právnickým osobám v záplavovém území obce,
povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností Říčany, povodňovým orgánům sousedních
obcí,
 organizuje obnovu povodní narušených funkcí zasaženého území obce,
 poskytuje dle potřeby nezbytnou materiální a finanční pomoc povodní postiženým obyvatelům
obce,
 organizuje se zástupci správců toků provádění povodňových prohlídek povodní postižených
území,
 zajišťuje sepsání povodňových škod na území obce zasaženého povodní,
 podílí se na odstraňování povodňových škod na území obce (mimo investiční akce),
 shromažďuje materiály pro vypracování souhrnné zprávy o povodni,
 zpracovává souhrnnou zprávu o povodni v předepsaném rozsahu, kterou poskytuje do 3 měsíce
od ukončení povodně nadřízenému povodňovému orgánu - osnova souhrnné zprávy je uvedena
v příloze E.
Pozn: Povodeň končí odvoláním třetího stupně PA, pokud současně s odvoláním třetího stupně
není vyhlášen druhý stupeň PA – pak povodeň končí odvoláním druhého stupně PA.
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9. Spojení na důležité organizace
9.1. Kontakty na důležité organizace
Organizace/Adresa

Kontaktní osoba

Telefon

Poznámka

ORP/město Říčany

Ústředna
Ing. David Michalička, starosta

323 618 108,
722 948 361

podatelna@ricany.cz
david.michalicka@ri
cany.cz

Úřad

323 603 310
725 021 828
323 637 123
724 563 153
244 031 111
244 032 315
244 032 240

starosta@dobrejovi
ce.cz

900 300 900
900 309 045
244 032 545
257 329 425
724 067 719
257 099 111
257 099 200,
602 299 214
950 870 010,
950 870 012
725 020 510,
725 020 560
950 885 011
150
950 885 011
950 881 011

placené
placené
kurka@chmi.cz
dispecink@pvl.cz

Obec Dobřejovice

Martin Sklenář, starosta

Obec Popovičky
Český hydrometeorologický
ústav, Na Šabatce 17, Praha 4Komořany,

Úřad
Ing. Jaroslav Richter, starosta
ústředna
odbor hydrolog. předpovědí
oddělení meteorologických před.
info o počasí
regionální předpovědní prac. Praha
Vodohospodářský dispečink

Povodí Vltavy, s.p.

Závod Dolní Vltava
Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje – krajské
operační středisko

nepřetržitá služba

OPIS Kolín
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje, územní
odbor Kolín

Policie ČR, Územní odbor Praha
venkov - JIH

Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje

Stanice Říčany

Územní odbor

974 882 400
stckraj@mvcr.cz

Obvodní oddělení Kamenice

974 867 160,
725 961 501,
158

Call centrum
Územní středisko Kladno
ZZS Praha – venkov
- výjezdové stanoviště Říčany

KHS Středočeského kraje

Ústředna
Územní pracoviště Praha-východ

ČIŽP oblastní inspektorát Praha

155
800 888 155
312 256 601
731 137 011
323 601 991
ricany@zachranka
.cz
234 118 111
info@khsstc.cz
234 118 130
233 066 111

obec@popovicky.cz

www.chmi.cz
ohp@chmi.cz
meteok.okpr@chmi.
cz

friedl@pvl.cz
opis@sck.izscr.cz

havárie, požáry,
povodně, pomoc
podatelna.ko@sck.iz
scr.cz
ps.ricany@sck.izscr.
cz
Masarykovo náměstí
708, 251 64
Mnichovice
Pražská 329
251 68 Kamenice

call@zachranka.cz
Vančurova 1544,
Kladno 272 01
Komenského nám.
1910, Říčany
zs.phavenkov@uszss
k.cz
Dittrichova 329/17
128 01 PRAHA 2
irena.hronikova@khs
stc.cz
Wolkerova 40/11
160 00 Praha 6
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Hlášení havárií

731 405 313
public_ph@cizp.cz
podatelna@cizp.cz

Humanitární organizace

Oblastní spolek ČČK Kolín
Nadace ADRA
Člověk v tísni
Povodňová linka

Armáda ČR
Krajské vojenské velitelství
Středočeský kraj
Údržby silnic Středočeského kraje Ing. Jan Lichtneger, ředitel KSÚS:
a.s.
Oblast Kutná Hora
Jiří Procházka, vedoucí provozního
úseku na oblasti
RWE – poruchy
Zákaznická linka - non stop
ČEZ Energetické služby, s.r.o.,
poruchová linka
Středočeské vodárny, as
Poruchy mimo dům

Správci sítí

Školská zařízení v obci

Poruchy telekomunikačního provozu
MŠ Modletice

Ubytovací zařízení v obci

Hotel Zvon a restaurace U Zvonu
Ubytovna U Toníka

Hasiči tísňové
Policie tísňové
Záchranná služba tísňové
Jednotné číslo tísňového volání
Vyhledání kontaktů a informací

775 969 103
kolin@cervenykri
z.eu
734 795 306
www.adra.cz
adra@adra.cz
778 498 314
povodne@clovek
vtisni.cz
973 206 174
973 206 156
kvvpraha@army.cz

Tyršova 888
28002 Kolín II
Markova 600/6
158 00 Praha 5
Šafaříkova 635/24
120 00 Praha 2
mail@clovekvtisni.c
z
U Sluncové 395/4
186 00 Praha 8 Karlín

722 972 529
jan.lichtneger@ks
us.cz
724 877 630
jiri.prochazka@ks
us.cz
1239
840 113 355
840 850 860

Zborovská 11
150 21 Praha 5

840 121 121
602 128 127
775 111 199
800 454 545
13 129
323637207
skolka.modletice
@cbox.cz
323 637 339
603 806 670

Voda
U Vodojemu 3085
272 80 Kladno
info@svas.cz

602 154 773
739 030 541

Plyn
El. proud

Modletice 19

Modletice 1
kozlikdl650@sezna
m.cz
Modletice 24
ubytovanimodletice@seznam.c
z

150
158
155
112
1188

Zlaté stránky - web

Užitečné odkazy
www.zlatestranky.cz

ČHMÚ

www.chmi.cz, http://hydro.chmi.cz/hpps/

Digitální povodňový plán ČR

http://www.dppcr.cz/

Digitální povodňový plán
Středočeského kraje

http://gis.krstredocesky.cz/webmap/pov_plan/Plan/ht

+ hlásná a předpovědní povod.
služba
Komplexní povodňové info
(údaje o hlavních tocích, teorie,
grafická část…)
PP kraje, výběr dostupných plánů
ORP
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Editor dat povodňového plánu –
povodňové komise, objekty PP,
atd…
Vodohospodářský informační
portál
Výzkumný ústav
vodohospodářský T.G.M
Povodí Vltavy, s.p.

ml_cz020/index.html
http://www.wmap.cz/pk_edt
http://voda.gov.cz/portal/
http://www.dibavod.cz

http://www.pvl.cz/

Pro rozšířenou správu a zobrazení
vyžaduje heslo
Aktuální informace, mapy,
komplexní info o vodě v ČR
Mapy a atlasy záplavových
území, charakteristiky toků,
projekty, mapy rizik, povodňové
zprávy podniků povodí atd.
Info o aktuálních stavech a
průtocích, info o tocích a dílech
ve správě PVL atd.

9.2. SDH Modletice
V obci funguje sbor dobrovolných hasičů. JSDH je základní pomocná a pracovní síla při různých
krizových situacích v obci, při povodni by měla být aktivována a úzce spolupracovat s povodňovou
komisí.
Email: sdh.modletice@seznam.cz
Webové stránky: https://sdh-modletice.webnode.cz/
Poř. č.
1.

Funkce v JSDH

Jméno a příjmení

Adresa bydliště

Kontakt

Panelové sídliště 62

730 698 529,
franta.knitl@centrum.cz

Velitel družstva Jakub Janota

Modletice 9

732 223 036, jakub.j26@seznam.cz

Velitel družstva Eva Škábová

Modletice 17

Strojník, Řidič

František knitl

Panelové sídliště 62

Strojník, Řidič

Luboš Škába

Modletice 17

Strojník, Řidič

Jan Lebr

Modletice 60

7.

Člen jednotky

Jiří Szalai

Modletice 151

8.

Člen jednotky

Filip Černý

Modletice 47

9.

Člen jednotky

Eva Petra Škábová

Modletice 17

10.

Člen jednotky

Lukáš Candra

Modletice 17

11.

Člen jednotky

Milan Ripič

Panelové sídliště 62

606 900 220, milanripic@email.cz

12.

Člen jednotky

Zdeněk Stupka

Modletice 22

736 444 201,
hablatrabla@gmail.com

2.
3.
4.
5.
6.

Velitel JSDHO

František Knitl

737 634 385,
evaskabova@seznam.cz
730 698 529,
franta.knitl@centrum.cz
603 968 238,
evaskabova@seznam.cz
777 566 306, lebrjan@seznam.cz
607 187 428, jiri.szalai@centrum.cz
605 304 999,
fildouscerny@seznam.cz
604934102,
evapskabova@seznam.cz
605 717 503,
lukascandra84@email.cz
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10. Způsob vyžádání pomoci při povodni
Přesáhne-li rozsah povodně územní obvod obce Modletice a povodňová komise obce Modletice
nestačí vlastními prostředky a silami činit potřebná opatření, požádá povodňová komise obce
Modletice o převzetí řízení ochrany před povodněmi Povodňovou komisi obce s rozšířenou
působností Říčany.
Povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňového
orgánu nižšího stupně nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším
povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před
povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné,
provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším
povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.
Předseda komise vyžaduje pomoc cestou Povodňové komise ORP Říčany. Spojení na předsedu PK
ORP Říčany:
Funkce
Titul, jméno, příjmení
Spojení na pracoviště
Ing. David Michalička
Starosta města Říčany
323 618 108, 722 948 361
david.michalicka@ricany.cz
Přesáhne-li rozsah povodně územní obvod ORP Říčany, požádá Povodňová komise ORP Říčany o
převzetí řízení ochrany před povodněmi v plném rozsahu Povodňovou komisi Středočeského kraje.

11. Informační zabezpečení
11.1. Schéma toku informací
Základním způsobem spojení mezi povodňovými orgány je spojení telefonem, případně mobilními
telefony, viz tabulka Složení Povodňové komise obce Modletice.
11.2. Varovná opatření
Varování obyvatelstva je zabezpečeno zejména telefonicky, či spojkou z obecního úřadu.
Vyrozumění občanů je prováděno podle kap. 2 – Ohrožené objekty, případně podle dostupných
PPVPS.
Obec neprodleně po získání varovných informací o možnosti výskytu povodně (ověřené
zprostředkované informace, výstražné zprávy, informace z pozorování v terénu) předá tyto
informace okolním obcím (níže na tocích) a naváže spojení s PK ORP Říčany.
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12. Přehled techniky
12.1. Seznam dostupné techniky
P.č.

Druh

Počet

1.

Tatra 14 CAS 32

1

2.

Mercedes Benz DA - L1Z

1

3.

VW Transporter

1

4.

Plovoucí čerpadlo

1

5.

PS12

1

6.

Vysokotlaký čistič

1

7.

Motorová pila

2

8.

Pytle na písek
dvoukomorové

100

9.

Plnička povodňových pytlů

Organizace

SDH
Modletice

Kontakt

Poznámka

František
Knitl, Velitel
JSDH
730698529

1

10.
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13. Evakuace
Ze zkušeností z minulých let vyplývá, že občané obce Modletice nevyužívají evakuačních zařízení
obce, ale dávají přednost evakuaci ke svým příbuzným a známým.
V případě evakuace je nutné zajistit:
 uzavření přívodů energií a vody
 evakuované osoby dopravit do místa nouzového ubytování
 vést evidenci evakuovaných obyvatel
 předem prověřit součinnost ubytovacího zařízení
V případě nutnosti vyvedení hosp. zvířat z ohroženého území dodá podklady příslušná hospodářská
organizace po dohodě s nadřízenou veterinární správou.
Nutné je se zaměřit na osoby v ohrožených oblastech podle seznamu ohrožených nemovitostí, viz
kapitola 2, popřípadě předem zjistit požadavky obyvatel na pomoc při evakuaci (PPVPS).
13.1. Shromažďovací místa
Místa, kde jsou evakuovaní občané evidováni a rozděleni do evakuačních středisek.
Budova/
Adresa/
Kontaktní osoba – kontakt
místo
bližší popis
OÚ

Ing. Jiří Aron, starosta obce
323 637 187, 323 637 107, 725 021 855

Modletice 6

13.2. Evakuační místa (střediska)
Místa, kde jsou občané dočasně ubytováni, případně i kde se mohou pouze stravovat.
Kapacita
Budova
Adresa
Kontaktní osoba – kontakt
Ubytování Stravování
Ing. Jiří Aron, starosta obce
OÚ Modletice
Modletice 6
5
NE
323 637 187, 323 637 107, 725 021
855

MŠ Modletice

Modletice 19

Ing. Jiří Aron, starosta obce
323 637 187, 323 637 107, 725 021
855

10

ANO

13.3. Evakuační trasy
Popis tras z místa shromáždění (od OÚ) do evakuačního střediska:
Vzhledem k rozloze obce a všeobecné znalosti evakuačního místa není popis trasy nutný, je třeba se
vyhýbat zaplaveným úsekům komunikací a nezdržovat se v blízkosti toků. Další info viz Evakuační
mapa v Grafické části plánu.
13.4. Informační místa
Místa, kde budou k dispozici aktuální informace o povodňovém nebezpečí.
Místo

Adresa/bližší určení

Budova OÚ

Modletice 6, úřední deska

Web

http://modletice.cz/ dokumenty

Kontaktní osoba – kontakt
Ing. Jiří Aron, starosta obce
323 637 187, 323 637 107, 725 021 855
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14. Záplavové území
Zdroj: Zákon č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
§ 66 - Záplavová území
(1) Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené
povodně zaplavena vodou…
(5) Pokud záplavová území nejsou určena, mohou vodoprávní a stavební úřady a orgány územního
plánování při své činnosti vycházet zejména z dostupných podkladů správců povodí a správců
vodních toků o pravděpodobné hranici území ohroženého povodněmi.
§ 67 - Omezení v záplavových územích
(1) V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby (s
výjimkami uvedenými v zákoně)...
Toky na území obce:

Říční síť
Hlavní ohrožující úseky toků
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Záplavové/zaplavované území Chomutovického a Dobřejovického potoka dle původního PP (2002,
Vodní díla – TBD a.s.)

Rozliv povodně Q100 (ovlivněné urbanizací)
Rozliv povodně Q100 při destrukci hráze
Mlýnského rybníka (zvláštní povodeň)
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-

14.1. Problematické a zaplavované lokality a ohrožené nemovitosti
uloženo v samostatném dokumentu A3
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14.2. Území zaplavené při povodni 2013
- uloženo v samostatném dokumentu A3
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14.3. Předpokládaný směr extra/intravilánových splachů při přívalových deštích („bleskové
povodně“)
V případě vydatných přívalových dešťů může dojít k extra/intravilánovým povrchovým splachům,
které jsou v případě Modletic zaznamenávány především ve východní části obce a v okolí sídliště.

Pohled na Modletice z jihu, patrná údolní poloha obce. Splachy se v obci již v minulosti vyskytly.

Detail ohrožené části obce, červenou přerušovanou čarou vyznačeny zaplavované úseky silnic.
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15. Mapa katastrálního území obce 1: 10 000
- mapa území obce, formát A3 v samostatném dokumentu
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16. Evakuační mapa
Pražský okruh, Praha
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Herink

Doubravice, D1



Popovičky
Popovičky

Evakuační trasy
Možné zaplavení komunikace (změny v dopravě)
Informační místo



Shromažďovací místo
Evakuační místo (ubytování
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V obci Modletice se nutnost evakuace
nepředpokládá – v minulosti obyvatelé
evakuační místo nevyužívali a dávali
přednost ubytování u známých a
příbuzných.

17. Základní vodohospodářská mapa
Výřez z VHM mapy 12-42 Zbraslav – detail Modletice a okolí
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Legenda 1
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Legenda 2
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