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ÚVOD

1.

Povodňový plán řeší opatření potřebná pro včasný a ověřený přenos informací o možnosti
povodňového nebezpečí. Tyto informace následně vedou k přerušení provozní a jiné činnosti, pro
zmírnění povodňových škod, pro provedení včasné evakuace (a tím zabránění zejména ztrát na
lidských životech), ke kterým by mohlo dojít zaplavením částí města Zruč nad Sázavou velkými
vodami.
Je druhým povodňovým plánem, první byl vypracován v květnu – červnu 2001. Vzhledem ke
stáří dokumentu a zejména dokončení protipovodňové ochrany části města a tím vyvolaným změnám
bylo dohodnuto provést komplexní revizi, včetně nového stanoviska správce Povodí a nového
vyjádření souladu s vyšším povodňovým plánem ORP Kutná Hora.
Je nutno upozornit, že město Zruč nad Sázavou, zejména část přiléhající k Sázavě a
Ostrovskému potoku je poměrně značně ohrožena, včetně celé řady komerčních objektů, a to zejména
ze Sázavy, (viz poslední katastrofální povodeň 03 – 04/2006), částečně i z Ostrovského potoka a
z dalších jmenovitých i bezejmenných vodotečí.
Tuto situaci značně zlepšila vybudovaná protipovodňová ochrana, a to zejména pro oblast
centrální části města, průmyslovou zónu města nad hlavním mostem a průmyslovou oblast bývalého
Sázavanu.
Vyjmenované části budou za předpokladu zahrazení prostupů a uzavření zpětných
klapek chráněny na hodnotu Q100, viz text a fotodokumentace povodňového plánu.

1.1.

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

Zkratka Význam

Zkratka Význam

AČR
CVD
ČHMÚ
CPP
ČHMÚ
ČK

Armáda České republiky
Centrální vodohospodářský dispečink
Český hydrometeorologický ústav
Centrální předpovědní pracoviště
ČHMÚ
Červený kříž

OHS
OVS
PK
PK ObIII

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČHP
GŠ AČR

Číslo hydrologického pořadí
Generální štáb AČR

GIS
HES
HZS
IZS
JSDH
KÚ
KPK
Lmg.
MěÚ

Geografický informační systém
Hygienicko epidemiologická stanice
Hasičský záchranný sbor
Integrovaný záchranný systém
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Krajský úřad
Krajská povodňová komise
Limnigrafická stanice
Městský úřad

Okresní hygienická stanice
Okresní veterinární správa
Povodňová komise
Povodňová komise obce III

Povodňová komise obce s rozšířenou
působností
PVL–DV Povodí Vltavy, státní podnik, závod
Dolní Vltava
PS
Požární stanice
RPP
Regionální předpovědní pracoviště
ČHMÚ
ČHMÚ
SPA
Stupeň povodňové aktivity
SSHR
Státní správa hmotných rezerv
SÚS
Správa a údržba silnic
SW
Software
STE
Středočeská energetika
TS
Technické služby
ÚPK
Ústřední povodňová komise
VaK
Vodovody a kanalizace
VD
Vodní dílo
PKORP
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OŽP

Odbor životního prostředí

MP
Mze
MŽP
OÚ

Městská policie
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Obecní úřad

1.2.














ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO ZPRACOVÁNÍ
POVODŇOVÉHO PLÁNU

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů;
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), samostatná působnost obce, přenesená
působnost a pověřený obecní úřad, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších
předpisů;
Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 305/ 2000 Sb., o povodích, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 17/ 1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška č. 471/2001Sb., o technicko – bezpečnostním dohledu nad vodními díly ve znění
pozdějších předpisů;
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb.,
kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností,
souvisejících se správou vodních toků;
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č. 9/2011 k
zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (publikovaný ve Věstníku MŽP částka
12/2011).

1.3.










VD TBD Vodní díla – technickobezpečnostní
dohled a.s.
TBD
Technickobezpečnostní dohled
Q1
Jednoletý průtok (jednoletá voda)
QN
N – letý průtok
ZZS
Záchranná zdravotní služba

TECHNICKÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO
PLÁNU

Odvětvová technická norma vodního hospodářství – TNV 75 2931 Povodňové plány
Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu – www.chmi.cz
MZE – portál Voda – www.voda.mze.cz
Projekt PPO
Místní šetření zpracovatele Povodňového plánu
Vyhlášené záplavové území Sázavy, Želivky a Ostrovského potoka
Vodohospodářské mapy
Fotodokumentace
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2.

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název města

Lokalizace města

Zruč nad Sázavou, včetně místních částí Želivec, Dubina,
Nesměřice a Domahoř
Zruč nad Sázavou leží v okresu Kutná Hora. Od okresního
města je vzdáleno 30 km a od hlavního města ČR Prahy 57 km.
V okruhu 10 kilometrů od města jsou hranice okresu Kutná Hora
s okresy Havlíčkův Brod a Benešov. Město se rozkládá v údolí
vytvořeném nádherným meandrem Sázavy, k němuž se přimyká
po pravém břehu. Na jeho teritorium řeka vstupuje z východu u
zručského nádraží v nadmořské výšce 330 m a opouští je na
severozápadě v místě, kde se říká Na kostelíku (332 m n.m.). V
tomto místě si musela po milióny let klestit cestu masivem
Chabeřických skal (399 m n.m.), který je velkolepým
monumentem její erozivní činnosti a vzácným přírodním
úkazem, který by si zasluhoval zvýšenou péči a ochranu. Sázava
na území města přijímá po svém pravém břehu dva přítoky:
Ostrovský a níže Pardidubský potok. Severně od města leží
nejvyšší bod v jeho nejbližším okolí, vrch Babka se svými 440
m n.m. Od severovýchodu se k městu těsně přimyká jako
přirozený val kopec Demlýnek (395 m n.m.). Na protějším
břehu dosahuje křižovatka silnic U lípy nadmořské výšky 398 m
n.m. Ve vzdálenosti 7 km jižně od města prochází dálnice D1.
Zruč nad Sázavou leží na samém rozhraní bývalých tří okresů –
kutnohorského, benešovského a havlíčkobrodského.

Plocha města a počet obyvatel
k 1.1.2012

Lokalizace s ohledem na povodňové
nebezpečí

1641 ha /4 906, aktualizace březen 2015 = 4 965 obyvatel.
Sázava, město Zruč n/S, ř. km cca 107,00 – 102,00,
Želivka, část Nesměřice, ř.km. 3,0 – 4,0
Ostrovský potok, ř.km. cca 0,00 –1,50, 5,0 – 5,5
Pardidub, ř.km. cca 0,00 –2,00
Dublinský a Lipinský potok, část Dubina, ř.km. 1,0 – 1,5
Želivecký a Hodkovský potok, část Želivec, ř.km. 0,5 – 1,0
Sázava, ř.km. 107,00 – 102,00, Významný vodní tok s místními
úpravami částečně ve vzdutí vodního díla Chabeřice
(pevný jez bez retenční schopnosti)
Želivka, ř.km. 3,0 – 4,0 Významný vodní tok s vyvolanými
úpravami pod vodním dílem Švihov (Želivka), částečně ve
vzdutí vodního díla Soutice
(pevný jez bez retenční schopnosti)

Charakter toků ve sledované oblasti

Ostrovský potok, ř.km. 0,0 – 1,5 a 5,0 – 5,5 Významný vodní
tok s dílčími úpravami a stabilizačními stupni,
(část výhradně v zastavěném území)
Pardidub, ř.km. 0,0 – 2,0 Přirozený drobný vodní tok
Dubinský a Lipinský potok, část Dubina, ř.km. 1,0 – 1,5
Přirozený drobný vodní tok
Želivecký a Hodkovský potok, část Želivec, ř.km. 0,5 – 1,0
Přirozený drobný vodní tok
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Správce jednotlivých drobných
vodních toků na území města

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8 150 24 Praha 5,
závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, provozní
středisko 7 Sázava a Želivka se sídlem na vodním díle Švihov,
Hulice 47, 285 55 Zruč nad Sázavou
Želivecký, Lipinský, Dubinský a Hodkovský potok, včetně
bezejmenných přítoků
Lesy ČR, státní podnik, – oblast Povodí Vltavy, Tyršova 1902,
256 01 Benešov

Správce významných vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8 150 24 Praha 5,
Sázavy, Želivky a Ostrovského
závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, provozní
potoka
středisko 7 Sázava a Želivka se sídlem na vodním díle Švihov,
Hulice 47, 285 55 Zruč nad Sázavou
Povodňový orgán města

Městský úřad Zruč nad Sázavou,
Povodňová komise města Zruč nad Sázavou

Vodoprávní úřad

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí

Vyšší povodňový orgán

Povodňová komise pověřené obce Kutná Hora

Objednatel komplexní revize
Město Zruč nad Sázavou IČ 002 366 67, zastoupené starostou
povodňového plánu města Zruč nad města Mgr. Martinem Hujerem
Sázavou
Zpracovatel povodňového plánu
města Zruč nad Sázavou, včetně
komplexní revize

Jiří Habermann – Rammy (IČ 47146966)
telefon 604 863 838, 724 369 574
e-mail habermann@rammy.net
jiri.habermann@seznam.cz
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II. VĚCNÁ ČÁST

Strana 14

Povodňový plán pro město Zruč nad Sázavou, včetně místních částí

DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ

3.

3.1.

PŘIROZENÉ POVODNĚ

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových
vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo voda již zaplavuje území a může působit škody;
povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo
odtok vody je nedostatečný.
Povodeň může být způsobena přirozenými jevy nebo umělými vlivy.
Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí
zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými orgány
podle zákona č. 254/2001 Sb., hlava IX., zejména při:




déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních
dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku
nebezpečných ledových zácep a nápěchů;
dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající
tendenci;
Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

1)

2)
3)

4)

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 velkých 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 nápěchů a zácep;

V územní působnosti města Zruč nad Sázavou (Sázava) lze předpokládat z hlediska škod
a důležitosti pro povodňový plán typy povodně v tomto pořadí 1, 2, 4, u Želivky (část Nesměřice)
1,2, u Ostrovského potoka 2, 3, 4 u ostatních drobných toků pouze povodeň typu 3.
3.1.1. HISTORICKÉ POVODNĚ
Pro celkové vnímání povodňového ohrožení a pro podporu výše, tučně uvedeného
tvrzení, je nutné se podívat trochu na historické povodně, které jsou ve sledovaném území
známy.
Zároveň toto poohlédnutí vyvrátí laické názory, že „toto tady nikdy nebylo“.
Za posledních 180 roků byly na Sázavě a pravděpodobně rovněž na Želivce ve
sledovaném území zaznamenány velké povodně pouze v zimním období. V této době nebyla
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zaznamenána letní povodeň vetší než dvacetiletá voda (Q20). Většina velkých vod v letním období
kulminovala mezi Q10 a Q20.
Skutečné významné ohrožení v tomto období bylo pouze při zimních a jarních povodních
(typ č. 1), a to :
Rok povodně
1830
1845
1862
1891

Hodnota povodně
Q20
> než Q50
Minimálně Q100
> než Q20

1909

Q50

1940
1941
2006

Q20
Q20
Q50

3.2.

Poznámka

Cca 70 cm nad povodní roku 2006
Prakticky totožná s povodní 2006, ale přinesla
extrémní škody vzhledem k ledovým krám
tloušťky i 1,0 m.
Menší než povodeň 2006
Menší než povodeň 2006

PŘIROZENÉ POVODNĚ S UMĚLÝMI VLIVY

Tato situace může ve sledovaném správním území nastat pouze ve třech případech, a to:


ucpáním některých nevhodně řešených propustků a mostků na drobných tocích ve správním
území, kdy může dojít při jejich ucpání k rozlití vody do okolního území;



zanesením nevhodně řešených plotů splaveným materiálem, kdy může dojít při jejich ucpání
k rozlití vody do okolního území;



ucpáním koryta Sázavy ledem při počínajícím ledochodu na Sázavě a jejím vylitím z koryta.

3.3.

ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ

V územním celku města Zruč nad Sázavou je možný také výskyt zvláštních povodní, tj.
povodní způsobených umělými vlivy, neboli situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu
vodních děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:





narušení vzdouvacího tělesa vodního díla;**
poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodních děl; **
selhání řídících systémů hradících konstrukcí;
nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla;

**Tučně jsou označeny možnosti zvláštní povodně
Vodní díla různých kategorií z hlediska TBD, která mohou ovlivnit povodňovou situaci,
jsou uvedena v kapitole 5 věcné části na straně 26.
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Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl jsou povinni zajišťovat na těchto vodních
dílech odborný technickobezpečnostní dohled, jehož účelem je průběžné zjišťování technického stavu
díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti, možných příčin poruch a navrhování opatření k nápravě.
Pro účely technickobezpečnostního dohledu jsou vodní díla zařazena do I. až IV. kategorie
podle výše škod v území pod vodním dílem při jeho případné havárii.
U vodních děl IV. kategorie provádí (může provádět) vlastník (uživatel) nebo správce
technickobezpečnostní dohled sám.
U kategorie I,II, III pouze odborné osoby a organizace dle podmínek Metodického pokynu
MZE ČR čj. 67207/2012 – MZE – 15 100 ze dne 10. dubna 2012.
Bezpečnost vodních děl řeší prováděcí vyhláška k zákonu č. 254/2001 Sb., číslo
471/2001Sb., o odborném technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
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4.

CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ–HYDROLOGICKÉ,
HYDROTECHNICKÉ A KLIMATOLOGICKÉ INFORMACE
4.1.

SÁZAVA

Město Zruč nad Sázavou je významně ohroženo povodněmi zejména ze Sázavy.
Celková délka Sázavy od pramene po zaústění do Vltavy je 219, 05 km.
Hlavní pramen vyvěrá ve Žďárských vrších nad vodním dílem Velké Dářko v nadmořské
výšce cca 680 m n.m.
Pro povodňový plán jsou použity profily v ř.km. 107,00 – 102,00 – Sázava nad a pod
zaústěním Ostrovského potoka do Sázavy.
4.1.1. HYDROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA
Povodí Sázavy od pramene až po soutok s Vltavou má plochu povodí 4 349, 19 km2. Po řídící
limnigraf ve Zruči nad Sázavou plochu povodí 1 419,75 km2. Po tento profil je tvořeno dílčími
hydrografickými celky, a to :
Hydrografický celek
Sázava nad Stržským potokem
až Sázava nad Losenickým
potokem
Sázava pod Losenickým
potokem až Sázava pod
Borovským potokem
Sázava nad Břevnickým
potokem až Sázava nad potokem
Šlapanka
Sázava pod potokem Šlapanka
až Chlístov vodočet
Sázava nad Úsobským potokem
až Sázava nad Perlovým
potokem
Sázava pod Úsobským potokem
až Sázava nad Sázavkou
Sázava pod Sázavkou
až Zruč nad Sázavou

Číslo hydrologického
pořadí
1–09–01–001 až 1–09–01–013

Plocha povodí (km2)

1–09–01–019 až 1–09–01–033

339,08

1–09–01–039 až 1–09–01–043

453,15

1–09–01–071 až 1–09–01–079

794,30

1–09–01–079 až 1–09–01–083

861,79

1–09–01–083 až 1–09–01–101

1 001,91

1–09–01–111 až 1–09–01–133

1 420,81

178,18

Řídícím vodočtem pro ochranu města Zruče nad Sázavou je na Sázavě limnigraf Zruč
nad Sázavou, pro získání určitého předstihu pro ochranu před povodněmi slouží limnigraf ve
Světlé nad Sázavou.
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Základní hydrologické údaje byly poskytnuty Českým hydrometeorologickým ústavem –
pobočka Praha z ročenky ČHMÚ a z evidenčního listu stanice kategorie „A“ Zruč nad Sázavou
(generováno 14.6.2014) a jsou vztaženy pro profil řídícího limnigrafu Zruč nad Sázavou.
Limnigraf Zruč nad Sázavou, ř. km. 105, 20
Tok
Hydrologické číslo povodí
Plocha povodí
Průměrná dlouhodobá roční výška
srážek (Hs)
Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa)
Průměrná roční výška odtoku
Průměrný specifický odtok

N

N – leté průtoky (QN) v m3.s-1
1
2
5

QN

89,2

4.2.

132

166

Sázava
1 – 09 – 01 – 133
1 420,81
km2
692
9,92
220
6,99

mm
m3.s-1
mm
l.s-1.km-2

10

20

50

100

202

247

294

336

ŽELIVKA

Celková délka Želivky je cca 93,50 km. Želivka (Hejlovka) pramení poblíže obce Ústrašín
jihozápadně od Pelhřimova v nadmořské výšce cca 610 m n.m.
Z hlediska vodohospodářského je ovlivněna řadou drobných nádrží (rybníků) na vlastním toku
a přítocích a zejména dvěma významnými nádržemi na vlastním toku.
V ř.km. 63,35 byla v roce 1927 vybudována VD Sedlice se špičkovou malou vodní
elektrárnou, a v ř.km. 55,23 v obci Želiv vyrovnávací nádrží Vřesník.
VD Sedlice má určitý význam pro transformaci povodňových vln v horní části povodí Želivky
nad Trnavou, a to pouze pro menší povodně (cca Q2). Nádrž o celkovém objemu cca 2,32 mil. m3 má
ochranný objem 0,55 mil. m3.
Pod obcí Želiv přijímá Želivka z levé strany významný vodní tok Trnavu (Trnávku) na které je
opět v obci Želiv vybudována stejnojmenná nádrž.
Největší význam z hlediska protipovodňové ochrany má vodní dílo Švihov, nádrž v ř.km.
4,29 s celkovým ovladatelným objemem nádrže po šachtový přeliv na kótě 377,00 m n.m. 266,6 mil.
m3.
Nádrž s převážně vodárenským účelem nemá vyčleněn samostatný ovladatelný ochranný
prostor, ale je schopna transformovat na neškodný odtok povodňovou vlnu s hodnotou cca Q5.
4.2.1. HYDROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Povodí Želivky od pramene až po soutok se Sázavou má rozlohu 1 188,56 km2. Je tvořeno 7
dílčími hydrografickými celky a to :
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Hydrografický celek

Číslo hydrologického
pořadí

Želivka nad Cerekvickým
potokem
Cerekvický potok ústí až
Želivka nad Bělou
Bělá ústí až Želivka nad
Jankovským potokem
Jankovský potok ústí až Želivka
nad Trnavou
Trnava ústí až Želivka nad
Martinickým potokem
Martinický potok ústí až Želivka
nad Sedlickým potokem
Sedlický potok ústí až Želivka
ústí

Plocha povodí (km2)

1–09–02–005

48,38

1–09–02–005 až 1–09–02–009

135,33

1–09–02–020 až 1–09–02–021

281,11

1–09–02–032 až 1–09–02–035

435,83

1–09–02–068 až 1–09–02–073

823,39

1–09–02–088 až 1–09–02–103

1 077,57

1–09–02–108 až 1–09–02–109

1 188,56

Řídícím vodočtem pro ochranu části Nesměřice je na Želivce limnigraf Soutice v ř.km. 1,1.
Základní hydrologické údaje byly poskytnuty Českým hydrometeorologickým ústavem –
pobočka Praha z ročenky ČHMÚ a z evidenčního listu stanice kategorie „A“ Soutice (generováno
14.6. 2014) a jsou vztaženy pro profil řídícího limnigrafu Soutice.
Limnigraf Soutice, ř. km. 1, 10
Tok
Hydrologické číslo povodí
Plocha povodí
Průměrná dlouhodobá roční výška
srážek (Hs)
Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa)
Průměrná roční výška odtoku
Průměrný specifický odtok

N
QN

N – leté průtoky (QN) v m3.s-1
1
2
5
71,9

101

144

Želivka
1 – 09 – 02 – 109
1 186,69
km2
671
6,972
185
5,87

mm
m3.s-1
mm
l.s-1.km-2

10

20

50

100

180

219

274

318

Hydrologický režim je dán manipulacemi na vodním díle Švihov. Jedná se o nejvíce
ovlivněný režim toku v celém povodí Sázavy.
Poznámka ! Hodnoty na limnigrafu Soutice jsou při střetu povodní ze Sázavy a Želivky
(při významných povodních prakticky vždy) ovlivněny Sázavou. Pro získání přehledu pro
ochranu před povodněmi slouží vždy odtok z VD Švihov.
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OSTROVSKÝ POTOK

4.3.

Vlévá se do Sázavy z pravé strany cca v ř.km. 105,00. Potok pramení v lesích severozápadně
od obce Řeplice v nadmořské výšce cca 497 m n.m. Celková délka je 19,5 km.
Nejprve teče jihovýchodním směrem, protéká výše zmíněnou vsí, kde napájí Řeplický rybník.
Odtud potok dále směřuje na jihojihozápad k Bohdanči, kde jeho hladinu vzdouvá Pilský rybník. Pod
Bohdančí se jeho tok obrací na západ, protéká vsí Ostrov, pod níž jej posiluje zprava Radvančický
potok. Dále si udržuje převážně jihozápadní směr. U železniční zastávky Želivec, která se nachází na
trati 235, přijímá zprava svůj největší přítok Hodkovský potok. Zhruba 3 km jihozápadně odtud ve
Zruči nad Sázavou ústí do Sázavy v nadmořské výšce 336 m.
Povodňové nebezpečí hrozí nejen z vlastního toku, ale i zpětným vzdutím ze Sázavy.
Základní charakteristická data byla poskytnuta Českým hydrometeorologickým ústavem –
pobočka Praha a jsou vztažena pro profil – zaústění do Sázavy.
Ostrovský potok
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní
Vltava
1 – 09 – 01 – 140
76,68
km2

Tok
Správce
Hydrologické číslo povodí
Plocha povodí
Průměrná dlouhodobá roční výška
srážek (Hs)
Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa)
Průměrný specifický odtok

N

N – leté průtoky (QN) v m3.s-1
1
2
5

QN

12

17

22

672
0,49
6,20

mm
m3.s-1
l.s-1.km-2

10

20

50

100

27

34

40

47

Na tomto toku není žádné měření vodních stavů. Po konzultaci s obyvateli Želivce byl učiněn
závěr, že zřízení vlastního měření (kategorie C) osazením vodočetné latě na vhodném profilu ve Zruči
nad Sázavou, nejlépe pod soutokem s Hodkovským potokem není nutné. V případě, že praxe ukáže
potřebu měření, bude po projednání s K.H. realizováno.

4.4.

OSTATNÍ DROBNÉ TOKY

Identifikátor toku
Název
Délka (km)
Správce

10105902
Pardidub
3,051
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní
Vltava
1 – 09 – 01 – 141

ČHP
Identifikátor toku
Název
Délka (km)
Správce

10106244
Dubinský potok (od Jiřice)
2,94
Lesy ČR, státní podnik – oblast povodí
Vltavy
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ČHP
Identifikátor toku
Název
Délka (km)
Správce

1 – 09 – 01 – 140
10109154
Lipinský potok
2,242
Lesy ČR, státní podnik – oblast povodí
Vltavy
1 – 09 – 01 – 140

ČHP
Identifikátor toku
Název
Délka (km)
Správce

10108533
Želivecký potok
2,325
Lesy ČR, státní podnik – oblast povodí
Vltavy
1 – 09 – 01 – 140

ČHP
Identifikátor toku
Název
Délka (km)
Správce

10100591
Hodkovský potok
13,274
Lesy ČR, státní podnik – oblast povodí
Vltavy
1 – 09 – 01 – 137

ČHP

4.5.

HYDROLOGICKÝ REŽIM ÚZEMÍ

Pro hodnocení povodňové ochrany nelze pominout vliv některých menších nádrží (zejména
v horních úsecích povodí Sázavy) na transformaci jednotlivých povodní a tím zvýšení ochrany města
Zruče nad Sázavou.
Je nutné při tom ovšem upozornit, že tento ochranný vliv se projevuje při povodni do
hodnoty maximálně Q1.
Při výskytu větších povodní je tento vliv zanedbatelný.
Rovněž nelze pominout vliv nádrží Sedlice, Trnávka a zejména Švihov na transformaci
jednotlivých povodní na Želivce a tím zvýšení ochrany části Nesměřice.
Je nutné při tom ovšem upozornit, že tento ochranný vliv u nádrže Švihov se projevuje
při povodni do hodnoty maximálně Q5 .
Při výskytu větších povodní je tento vliv zanedbatelný.
4.5.1. LETNÍ HYDROLOGICKÝ REŽIM
V hydrologickém režimu toků střední Sázavy a dolní Želivky byly zejména v posledních
desetiletích zaznamenány letní povodně z regionálních dešťů trvajících řádově desítky hodin a letní
povodně na menších přítocích z místních dešťů velké intenzity, které se promítají i v nížinných
úsecích.
Regionální deště zasahují velká území, prakticky celé povodí dotčených toků, vyznačují se
denními srážkovými úhrny nad 20 mm celoplošně, s výrazným orografickým efektem (vyšší úhrny
s rostoucí nadmořskou výškou), dlouhou dobou trvání (řádově desítky hodin až několik dní). Jejich
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intenzita je menší než u místních dešťů, ale jejich objem je značný. Regionální deště doprovázejí
oblast tlakové níže, vznikají ve složité oblačnosti ve frontách.
Zvýšené vodní stavy na drobných tocích většinou nepůsobí vážnější potíže, avšak na větších
už ano. Povodňové vlny se vyvíjejí relativně pomalu a jejich vývoj lze obvykle poměrně dobře
předpovídat. Z hlediska možností ochrany před povodněmi představují typ povodně, u které lze
provádět operativní opatření ke snížení škod ještě před nástupem povodňové vlny.
Místní deště jsou srážkové epizody krátkého trvání (řádově desítky minut), vysoké intenzity
(nad 20 mm za hodinu), zasahující malou plochu, která zpravidla nebývá větší než 50 km2. Tyto deště
vznikají z ojedinělých místně vyvinutých oblaků typu Cumulus nebo Cumulonimbus.
Jejich následky mohou být místně katastrofální, a to dokonce v místech, kde není žádná
vodoteč.
Prakticky se nedají téměř vůbec předpovídat, respektive prostorově a časově lokalizovat.
Maximálně lze monitorovat jejich průběh pomocí meteorologických radarů.
Pokud se však nevyskytují přímo na zájmovém území města Zruč nad Sázavou a místní části
Nesměřice, ale v oblastech povodí střední Želivky a Sázavy, lze postup povodňových vln z nich
vzniklých rovněž předpovídat velmi dobře.
4.5.2. ZIMNÍ HYDROLOGICKÝ REŽIM
Tání sněhu s deštěm je zimní obdobou povodní z regionálních dešťů, kterými je také
doprovázeno. Intenzita deště bývá zpravidla menší než v létě, avšak v kombinaci s dalšími faktory,
jako jsou teplý vítr, promrzlá půda a prakticky nulová evapotranspirace bývají následky obdobné. Tyto
povodně bývají často zpočátku doprovázeny ledochody.

Tyto povodně, jejichž statistický výčet je uveden v kapitole 3.1.1 na
straně 16, 17 tvoří nejvážnější nebezpečí pro město Zruč nad Sázavou.
Ledové povodně vznikají většinou při nízkých průtocích. Často k jejich vzniku přispívá
činnost člověka, respektive provoz MVE, kdy i drobné změny průtoku vedou k porušení vytvořené
ledové celiny v jezových zdržích, která se rozláme, kolmo naskládá a vytvoří ledové bariery, které pak
vzdouvají vodu. Mohou tak vzniknout lokální problémy.
Z hlediska možnosti výskytu zimních tzv. "ledových" povodní, způsobených ledovými jevy
většinou při relativně nízkém průtoku lze připustit mírné ohrožení města Zruč narůstáním ledu
v jezové zdrži Chabeřice.
Obec Nesměřice ohrožena není, ledové jevy jsou vlivem nádrže Švihov příznivě ovlivněny
(prakticky se nevyskytují).
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KLIMATOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

4.6.

Území středního toku Sázavy, Želivky a přítoků po profil Kácov patří k typu mírně teplému,
vrchovinnému. Nižší spády a srážková expozice spolu s retenčními prostory řady rybníků a nádrží
způsobují méně strmé povodňové vlny s delší dobou trvání.
4.6.1. SRÁŽKOVÉ POMĚRY
Roční srážkový úhrn kolísá na daném území mezi 650 až 700 mm. Dlouhodobý průměr
v oblasti je 690 mm.
Tyto srážky jsou během roku rozděleny způsobem běžným pro danou zeměpisnou polohu, tzn.
že nejvíce naprší v létě (40 %), na jaře 25 %, na podzim 20 % a nejméně v zimě (15 %). Z
jednotlivých měsíců je na srážky nejbohatší červenec, nejchudší únor.
Nejvyšší průměrné červencové úhrny srážek se pohybují okolo 85 mm. Srážky 1 mm a více se
vyskytují v průměru 80 až 110 dní v roce.
Denní úhrn srážek 10 mm a vyšší se vyskytuje v průměru v 11 až 18 dnech za rok.
Průměrné roční srážky se v tomto území pohybují v rozmezí 692 mm (Zruč nad Sázavou), 671
mm (Soutice) a 698 mm (Chlístov).
Průměrný měsíční a roční úhrn srážek (mm)
Měsíc
Úhrn

1
42

2
37

3
43

4
48

5
76

6
88

7
88

8
82

9
54

10
47

11
44

12
43

Rok
692

4.6.2. SNĚHOVÉ POMĚRY
V zimním období převládají srážky sněhové. Na území obce se vyskytují v průměru 25 až 45
dní v roce. Sněhová pokrývka leží až 40 dní. Průměrné roční maximum výšky sněhové pokrývky se
pohybuje v okolí města od 15 do 30 cm.
V průměru se souvislá sněhová pokrývka vytváří v druhé dekádě prosince. Pokrytí sněhem
končí od 1.dekády března.
Mezi prvním a posledním dnem se sněhovou pokrývkou sníh většinou několikrát roztaje a
zase se vytvoří pokrývka nová. V zájmovém území činí skutečný výskyt sněhové pokrývky v tomto
období 35 až 65 % celkové doby.

4.7.

ODTOKOVÉ POMĚRY

Na Sázavě (nad Želivkou) jsou odtokové poměry již značně vyrovnané, poměr průměrného a
povodňového průtoku (100 – letá povodeň) je cca 1 : 34, na Želivce mírně nevyrovnané (cca 1 : 46)
a na Ostrovském potoce nevyrovnané (cca 1 : 95).
Drobné toky :
Na drobných tocích jsou s výjimkou Hodkovského potoka jsou odtokové poměry velmi
nevyrovnané (odhadem cca 1 : 600 až 1 : 1 000).
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4.8.

HLADINY VELKÝCH VOD

Pro zatápění města Zruč nad Sázavou je rozhodující hladina v Sázavě v ř.km. 107,00 – 102,00
a hladina v Ostrovském potoce (přímým zatopením a zpětným vzdutím ze Sázavy).
Pro zatápění místní části Nesměřice je rozhodující hladina Želivky nad zaústěním do Sázavy
v ř.km. cca 3,00 až 4,00.
Hodnoty hladin velkých vod jsou stanoveny pouze na Sázavě, Želivce a Ostrovském potoce a
to pro průtoky o velikosti Q5, Q20, Q100. Hladiny velkých vod, včetně aktivní zóny jsou uvedeny
tabelárně i graficky v příloze tohoto povodňového plánu.
Záplavové území pro drobné toky ve správním území města Zruč nad Sázavou nebylo ani
navrženo ani vyhlášeno.
Poznámka! Údaje výšky hladin nejsou do povodňového plánu úplně nezbytné.
Zpracovatel je uvádí v příloze z důvodů nové výstavby, pro možnost srovnání zda plánovaná
stavba je v záplavovém území a vyžaduje proto souhlas podle vodního zákona.
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5.

VODNÍ DÍLA, KTERÁ MOHOU OVLIVNIT POVODŇOVOU
SITUACI VE MĚSTĚ ZRUČ NAD SÁZAVOU
5.1.

PŘÍZNIVÉ OVLIVNĚNÍ

Částečně příznivé ovlivnění povodňové situace ve správním území města Zruč nad Sázavou, a
to pouze pro část Nesměřice lze připustit zejména ovladatelným a neovladatelným ochranným
prostorem u vodních děl v následující tabulce. Předpokládá se příznivé ovlivnění do povodně hodnoty
cca Q5.

5.2.

VÝZNAMNÁ VODNÍ DÍLA

Vodní dílo / Kategorie
TBD

Katastrální území

Tok

Majitel (správce)

Vodní dílo Švihov (Želivka) / I

Nesměřice

Želivka 4,290

Vodní dílo Trnávka / III

Želiv

Trnávka 1,0

Vodní dílo Sedlice / III

Sedlice

Želivka 63,35

Povodí Vltavy, státní
podnik
Povodí Vltavy, státní
podnik
Povodí Vltavy, státní
podnik

Ostatní vodní díla na Sázavě a přítocích, včetně některých významných rybníků mohou velkou
vodu ovlivnit maximálně do úrovně Q1, dále je transformace povodňové vlny bezvýznamná.
Příznivý vliv na případné povodňové situace mají v případě přívalových srážek i některé
drobné nádrže, například nádrže na Ostrovském potoce a jeho přítocích.
Nádrže na přítocích Sázavy (Ostrovský potok s přítoky Želiveckého, Lipinského, Dubinského,
Hodkovského potoka a Pardidubu) mají na transformaci povodňových vln zcela zanedbatelný vliv.

5.3.

OSTATNÍ VODNÍ DÍLA

Vodní dílo / Kategorie
TBD

Katastrální území

Tok

Majitel (správce)

Velký Bohdanečský/IV

Bohdaneč

Ostrovský
potok

Obec Bohdaneč

Ostrovský
potok
Hodkovský
potok

Jiří Martínek, Bohdaneč
čp. 85
Jaroslav Zelenka, Zruč
nad Sázavou, čp. 753

Malý Bohdanečský/IV

Bohdaneč

Panský rybník/IV

Nový Dvůr
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Spálenka/IV

Zbraslavice

Nový rybník/IV

Zbraslavice

Starý rybník/IV

Hodkovský
potok
Hodkovský
potok
Hodkovský
potok

Zbraslavice

Roman Mazaný,
Zbraslavice čp. 148
ČRS Zbraslavice
Jaroslav Zich 605919522

Městské lesy a rybníky
K. Hora
Ing. Stanislav Peroutka
602389787, 327594626

Široký rybník/IV

Radvančice

Hodkovský
potok

Městské lesy a rybníky
K. Hora
Ing. Stanislav Peroutka
602389787, 327594626

2 rybníky

Pardidub

2 rybníky

Dubinský
potok
Želivecký
potok

1 rybník

5.4.

NEPŘÍZNIVÉ OVLIVNĚNÍ

Naopak při porušení hrází vodních děl (zejména vodního díla Švihov) by vzhledem
k významnému objemu došlo k totálnímu zaplavení a obrovským povodňovým škodám, a to nejen ve
správním území města Zruč nad Sázavou, ale i dále po toku Sázavy.
Údaje o takových zvláštních povodních jsou v režimu „zvláštních skutečností“ a jsou pro
státní správu a samosprávu k dispozici na příslušné pověřené obci nebo Krajském úřadě.
I u drobných nádrží při jejich destrukci by mohlo dojít k místním významným povodňovým
škodám. Tyto nádrže jsou uvedeny výše v kapitole 5.3.
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6.

SITUACE A POPIS OBCE Z HLEDISKA PROTIPOVODŇOVÉ
OCHRANY
6.1.

ÚVOD

Město Zruč nad Sázavou patří mezi větší města správního území okresu Kutná Hora. Leží na
obou březích Sázavy. Součástí města jsou i části Želivec, Dubina, Nesměřice a Domahoř.
Podle stavu k 31.12. 2014 má město Zruč nad Sázavou 4 753 obyvatel, z toho 197 cizinců.
Skladba obyvatel v jednotlivých částech je tato :
Zruč nad Sázavou
Domahoř
Dubina
Nesměřice
Želivec

4.538 obyvatel
1
57
84
73

10 domů
39 domů
62 domů
49 domů

Toky ve správním území jsou v průměrné nadmořské výšce 320 – 370 m n.m.

6.2.

POSOUZENÍ POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ

Pro posouzení povodňového nebezpečí ve sledovaném území ze Sázavy a Želivky byly
analyzovány povodně 08/2002 a 03–04/2006.
Sázava, i Želivka mají profesionální měření limnigrafickými stanicemi kategorie „A“ ve Zruči
nad Sázavou a kategorie „A“ ve Světlé nad Sázavou.
Želivku lze sledovat podle odtoku z vodního díla Švihov (limnigraf Soutice je ovlivněn při
střetu velkých vod Sázavou) uvedených v Bílé knize, na www.chmi.cz a www.pvl.cz.
Povodeň 08/2002 byla pro profil Zruč nad Sázavou hodnocena jako povodeň > než Q5 a <
než Q10.
Povodeň 03–04/2006 byla pro profil Zruč nad Sázavou hodnocena jako povodeň cca Q50.
Jednalo se o největší povodeň od roku 1909.
Podle dostupných záznamů od roku 1830 z kronik byly za posledních 180 let pouze dvě
větší povodně.
Povodeň 03–04/2006 byla pro profil Zruč nad Sázavou – Nesměřice hodnocena jako
povodeň cca Q5.
Významně se projevil uvolněný prostor na nádrži Švihov, kterým se podařila hodnota
přítoku cca Q20 (220 m3.s-1) snížit na hodnotu Q5 (150 m3.s-1)
Ostrovský potok a další drobné toky nemají žádné měření.
Povodňové nebezpečí v územním celku města Zruč nad Sázavou bylo znovu identifikováno
pochůzkou v dubnu a květnu 2014 po celém správním území města včetně drobných toků. První část
pochůzky za přítomnosti tajemníka Městského úřadu.
Pochůzka byla doplněna dostupnými údaji městského úřadu zejména z velké povodně
03–04/2006, značkami velkých vod a fotodokumentací ohrožených objektů.
Zpracovatel povodňového plánu těmto osobám dodatečně děkuje za podklady.
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6.2.1. STAV PŘED PROTIPOVODŇOVOU OCHRANOU, SÁZAVA, OSTROVSKÝ
POTOK
Město Zruč nad Sázavou je rozloženo přibližně v ř.km. 107,00 – 102,00 Sázavy. Větší část
města, včetně průmyslové zóny je z hlediska povodňového nebezpečí umístěna na pravém břehu
Sázavy.
Kotlina má charakter širší údolní nivy, má délku přibližně 5 km, v příčném směru šířku cca
0,8 km. V horní části je celá pravá strana ukončena svahem, případně skálou, a to až po začátek areálu
bývalého Sázavanu, poté je celá levá strana ukončena svahem, případně skalou a teprve v prostoru
spodní části (pod ČOV), mimo území města (k. ú. Chabeřice) je ohrožena.
Koryto Sázavy je v katastru města poměrně nekapacitní, v některých úsecích se řeka vylévá již
při Q2 - Q3, výrazné povodňové škody mohou nastat při průtoku cca Q10, k totálnímu zaplavení, a to
v horní části zejména pravé strany, v dolní části rekreačních objektů zejména levé strany dojde
při průtoku Q5 až Q10.
Ohrožení z Ostrovského potoka je dvojího druhu, a to přímé ohrožení rozvodněním potoka a
zpětným vzdutím ze Sázavy.
Akutní nebezpečí v druhém případě končí u restaurace „Na Ostrově“.
Výrazné povodňové škody mohou nastat při průtoku cca Q10, k totálnímu zaplavení, a to
v horní části zejména levé strany, v dolní části zejména pravé strany dojde při průtoku Q20 až Q50.
6.2.2. STAV S VYBUDOVANOU PROTIPOVODŇOVOU OCHRANOU, SÁZAVA,
OSTROVSKÝ POTOK

Vybudovaná ochrana chrání město na velkou vodu o hodnotě Q100 (pravý břeh Sázavy, pravý
břeh Ostrovského potoka), za těchto podmínek.




Musí být včas osazeny mobilní hradící prvky, uložené v areálu technických služeb města;
Musí být funkční všechny zpětné klapky vybudované u pevného hrazení (automatické,
případně ruční uzavření;
V případě nutnosti je nutné čerpat průsaky, případně srážkové vody.
V opačném případě platí hodnoty z kapitoly 6.2.1.
6.2.3. ŽELIVKA

Místní část Nesměřice je umístěna přibližně v ř.km. 3,0 – 4,29 km Želivky. Řeka zde byla
v souvislosti s výstavbou vodárenské nádrže Švihov poměrně velkoryse upravena, větší povodňové
nebezpečí hrozí až při průtoku Q10 a větším. Objekty jsou řazeny po proudu od hráze VD Švihov.





Při Q20 – 50 ohroženy 2 rodinné domy na pravém břehu;
Při Q50 – 100 ohroženy drobné stavby na levém břehu;
Při Q100 ohrožena spodní část areálu VRV a.s., čp.36 na levém břehu, při Q20 zahrada;
Kapacitní silniční most, který bezpečně provede Q100;
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Při Q50 – 100 ohroženy 2 rodinné domy (4 zděné objekty) na levém břehu, čp. 19 a 40;
Při Q50 – 100 ohrožen 1 rodinný dům (2 zděné objekty) na levém břehu, čp. 43;
Při Q20 – 50 ohrožena rekreační chata na levém břehu, čp. 0124;
Při Q20 – 50 ohrožena rekreační chata na levém břehu, čp. 0150;
Při Q100 ohrožen rodinný dům na pravém břehu;
Při Q100 ohrožena hala firmy ZEDOB na pravém břehu;
Při Q100 ohrožena opuštěná hala na pravém břehu;
Při Q100 ohroženy 2 rodinné domy za halou firmy ZEDOB na pravém břehu;
Kapacitní účelový silniční most, který bezpečně provede Q50.
6.2.4. PARDIDUB 0,00 – 2,00

Popis je veden od zaústění do Sázavy proti proudu cca 1,5 km nad areál střelnice. Střelnice je
v roce 2015 mimo provoz, poškozena povodní (protržená hráz rybníka) z roku 2013.





3 nekapacitní mostky, při přívalovém dešti lze připustit jejich ucpání splaveným materiálem;
Ohrožené 2 řady garáží podél toku za předpokladu přívalového deště, průtoku na úrovni Q100
a ucpání nekapacitních mostků;
Kapacitní silniční most;
Ohrožená střelnice velmi nevhodnými zábranami, které budou při přívalovém dešti působit
jako hrubé česle, dojde k jejich ucpání a následnému ohrožení materiálu uloženému
nevhodným způsobem v areálu. Varování se potvrdilo při povodni 2013.
6.2.5. ŽELIVECKÝ POTOK – MÍSTNÍ ČÁST ŽELIVEC
Popis je řazen směrem po proudu.






Návesní rybník v obci Želivec s vypouštěcím zařízením;
Bezpečnostní přepad z rybníka;
Silniční most pod rybníkem, soutok vypouštěcího potrubí a koryta od
přepadu;
Koryto potoka pod silničním mostem se zahradami na pravém břehu.

6.3.

bezpečnostního

SHRNUTÍ OBLASTI MĚSTA ZRUČ NAD SÁZAVOU

6.3.1. SÁZAVA, OSTROVSKÝ POTOK

Do doby přepočítání záplavového území platí dále uvedené hodnoty. Tyto hodnoty rovněž
platí pro případ, že nebudou včas zahraženy (z jakýchkoliv důvodů) místa v ochraně, nebo dojde
k selhání funkce zpětných klapek.
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Záplavy v městě Zruč nad Sázavou mohou být způsobeny celkem 4 alternativami
povodňových stavů
Pořadové
Charakteristika
číslo
1.

2.

3.

4.

Vybřežením Sázavy v ř.km. 107,00 – 102,00, přímým zaplavením a
zpětným vzdutím Ostrovského potoka, zejména pravá strana města
Zruč nad Sázavou.
Tato situace je statisticky nebezpečnější v zimním období.
Vybřežením vody z koryta Ostrovského potoka, zejména v oblasti
„Restaurace na Ostrově“ – zaústění do Sázavy. Ohrožení se týká
nejbližšího okolí do vzdálenosti cca 50 m od obou břehů. Stejné
nebezpečí, ale s minimálními škodami hrozí při rozvodnění drobných
bezejmenných toků.
Vybřežením Sázavy v ř.km. cca 102,00 – 104,00 a přelitím do
ohroženého prostoru zpětným vzdutím při nárustu ledové celiny
(bariéry) ve vzdutí jezu Chabeřice.
Vybřežením Sázavy v ř.km. cca 102,00 – 105,00 a přelitím do
ohroženého prostoru zpětným vzdutím při porušení hráze VD Švihov.

Výrazně nebezpečné pro zaplavení oblasti jsou body 1, 2. Vzhledem k vybudované

ochraně jsou chráněná místa ohrožena až při povodni větší než Q100 při splnění
podmínek uvedených v kapitole 6.2.2.
Bod 3, nebezpečí je pouze teoretické.
Bod 4, patří do zvláštních povodní, nebezpečí je rovněž u vodního díla I. kategorie pouze
teoretické.
6.3.2. ŽELIVKA V MÍSTNÍ ČÁSTI NESMĚŘICE

Záplavy v místní části Nesměřice mohou být způsobeny celkem 2 alternativami
povodňových stavů
Pořadové
Charakteristika
číslo
Neovladatelným odtokem z VD Švihov (šachtovým přelivem) v hodnotě
1.

nejméně Q10 a přímým zaplavením dvou objektů na pravé straně části
Nesměřice a několika objektů na levé straně obce.

2.

Totálním zaplavením a zničením místní části Nesměřice při porušení
hráze VD Švihov.

Výrazně nebezpečný pro zaplavení oblasti je bod 1
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6.3.3. ROZDĚLENÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

Vzhledem k charakteru záplavového území a pro snadnější orientaci v povodňovém plánu
bylo celé správní území města rozděleno na tyto celky.
Celek číslo

Charakteristika

1.

Území města Zruč nad Sázavou v horní části po zaústění Ostrovského
potoka (cca ř.km. 107,00 – 104,80 Sázavy)

2.

Část území města Zruč nad Sázavou ohrožená Ostrovským potokem

3.

Území města Zruč nad Sázavou ( ř.km. 104,80 –102,00 Sázavy)

4.

Území místní části Nesměřice ( ř.km. 3,0 – 4,2 Želivky)

5.

Území města a místní části Želivec (Pardidub, drobné toky)

6.4.

FOTODOKUMENTACE

Fotodokumentace je uvedena v příloze povodňového plánu, včetně orientačního popisu
jednotlivých fotografií.
6.4.1. OSTROVSKÝ POTOK ř.km. 0,0 – 1,40, SÁZAVA ř. km. 107,00 – 102,00,
U popisu fotodokumentace, kde je vybudována ochrana se rozumí tato ochrana na úroveň
Q100. U ostatních nechráněných částí je míra ohrožení uvedena.
Číslo
fotografie

Popis

2.

Technické služby města, místo uložení hradících prvků – Ostrovský
potok, mimo záplavové území Q100
Technické služby města, místo uložení hradících prvků – Ostrovský
potok, mimo záplavové území Q100

3.

Nábřežní ulice, začátek ochrany – Ostrovský potok

4.

Vjezd do truhlářství – Ostrovský potok

5.

Ochranná zeď okolo truhlárny – Ostrovský potok

6.

Ohrožená restaurace na Ostrově – Ostrovský potok + Sázava, při Q10

1.
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7.

Ohrožené objekty – levý břeh Ostrovského potoka, ohrožení potok +
Sázava, při Q10

8.

Ohrožené objekty – levý břeh Ostrovského potoka, ohrožení potok +
Sázava, při Q10

9.

Ohrožený tenisový kurt – levý břeh Ostrovského potoka, ohrožení potok
+ Sázava, při Q10

10.

Ohrožený objekt, restaurace – levý břeh Ostrovského potoka, ohrožení
potok + Sázava, při Q10

11.

Ochrana starého centra města (nad mostem) – pravý břeh Ostrovského
potoka, ohrožení Ostrovský potok + Sázava
Při nedodržení podmínek uvedených v kapitole 6.2.2  ohroženo 16
nemovitostí na pravém břehu na náměstí MUDr. Josefa Svobody, a to
zpětným vzdutím Sázavy do Ostrovského potoka a propustkem pod
železniční tratí při cca Q20.
Jedná se o tyto nemovitosti, čp. 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 120,
171, 199, 296, 297, 298

12.

Ochrana starého centra města (pod mostem) – pravý břeh Ostrovského
potoka, ohrožení potok + Sázava

13.

Ohrožený objekt – levý břeh Ostrovského potoka, ohrožení potok +
Sázava, při Q10 až Q20

14.

Pohled na ochranu města – pravý břeh Ostrovského potoka ze železniční
lávky

15.

Pohled na kompletně chráněnou průmyslovou zónu města s celou řadou
firem – ochrana před Sázavou

16.

Pohled na ochranu průmyslové zóny před Sázavou

17.

Pohled na ochranu průmyslové zóny před Sázavou

18.

Pokračování ochrany průmyslové zóny před Sázavou

19.

Ohrožené objekty – levý břeh Sázavy Při Q50 ohroženy 4 rodinné domy
na levém břehu, při Q10 zahrady

_

Při Q20 ohroženo zázemí sportovního klubu (fotbal, tenis) na levém
břehu Sázavy

20.

Ochrana před povodněmi areál Sázavanu za Frigerou

_

Spodní část areálu Sázavanu (firma TRW) na pravém břehu ohrožená
(spodní podlaží) při Q5-10, v současné době chráněna ochrannou hrází na
Q50)
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_

ČOV Zruč nad Sázavou na pravém břehu, velkou vodou není ohrožena,
ale může dojít k omezení provozu. V tomto případě se postupuje podle
provozního řádu ČOV, kde musí být tyto případy řešeny.

21.

Ohrožené chaty při Q5 –
objektů.

10

– levý břeh Sázavy naproti ČOV, celkem 9

22.

Ohrožené chaty při Q5 –
objektů.

10

– levý břeh Sázavy naproti ČOV, celkem 9

23.

Ohrožené chaty při Q5 –
objektů.

10

– levý břeh Sázavy naproti ČOV, celkem 9

6.4.2. PARDIDUB Ř. KM. 0,00 – 1,30

Číslo
fotografie

Popis

24.

Teoreticky ohrožená střelnice – Pardidub

25.

Teoreticky ohrožené garáže – Pardidub po vodě za předpokladu
přívalového deště, průtoku na úrovni Q100 a ucpání nekapacitních mostků

26.

Teoreticky ohrožené garáže – Pardidub proti vodě za předpokladu
přívalového deště, průtoku na úrovni Q100 a ucpání nekapacitních mostků

27.

Teoreticky ohrožený propustek železniční tratě při ucpání – Pardidub po
vodě

6.4.3. ŽELIVKA – MÍSTNÍ ČÁST NESMĚŘICE
Popis je uveden v následující tabulce. Popis je doplněn fotografickou dokumentací, která je
součástí povodňového plánu a je uvedena v příloze.
Číslo
fotografie

Popis

28.

Nesměřice – levý břeh pod mostem

29.

Nesměřice – objekt na parcelním čísle 1650

30.

Nesměřice – RD stavební číslo 59/2

31.

Nesměřice – RD stavební číslo 60/1
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33.

Nesměřice – RD stavební číslo 61/3

34.

Nesměřice – RD stavební číslo 167

35.

Nesměřice – RD stavební číslo 181

36.

Nesměřice – RD stavební číslo 182

37.

Nesměřice – RD stavební číslo 182

38.

Nesměřice – RD stavební číslo 217

39.

Nesměřice – RD stavební číslo 62
Nesměřice - víceúčelové hřiště na pozemku p. č. 1365/7, k. ú. Nesměřice
V případě nebezpečí povodně bude provozovatel povinen dřevěné
oplocení a ochranné sítě včas demontovat.

-

6.5.

OHROŽENÉ KOMUNIKACE VE MĚSTĚ ZRUČ NAD SÁZAVOU,
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ÚSTUPOVÉ CESTY

Za předpokladu funkčnosti vybudované ochrany a splnění podmínek uvedených v kapitole
6.2.2 jsou komunikace uvedené v bodech 2 a 3 chráněny na hodnotu Q100. Ostatní body platí.
1. Při Q20 a  ze Sázavy jsou ohroženy místní rekreační komunikace včetně cyklostezky
Města Zruč nad Sázavou vedené po pravém břehu Sázavy, v ř.km. 107,00 – 105,2.
Ústupová cesta vede vpravo od řeky směrem k železniční trati.
2. Při Q20 a  ze Sázavy je ohrožena místní komunikace (Průmyslová ulice) v celkové délce
cca 150 m zásobující prodejnu uhlí a prodejnu stavebnin, její napojení na státní
silnici
Vlašim – Zruč nad Sázavou je přerušeno. Příjezd pro nákladní záchranné a evakuační
vozy bude umožněn maximálně do Q20, dále bude umožněn příjezd pouze na křižovatku
s touto komunikací. Odtud bude nutné provádět evakuaci pontony, případně vrtulníky.
3. Při Q20 a  ze Sázavy je ohrožena komunikace druhé třídy č. II/336 vedoucí přes náměstí
MUDr. Svobody + místní komunikace v dolní části náměstí a pod náměstím v celkové
délce cca 1 000 m. Příjezd pro nákladní záchranné a evakuační vozy bude z horní části
města do Q100 na horní část náměstí MUDr. Svobody až k začátku zaplaveného území a
zde podle situace.
4. Při Q10 a  nebo při střetu povodňových vln Sázavy a Ostrovského potoka je ohrožena
místní komunikace (Nábřežní ulice) v délce cca 700 m. Evakuace v dolní části bude možná
pouze pomocí vrtulníků a plavidly hasičského záchranného sboru, v horní části do staré
zástavby města místními komunikacemi.
– 20 a  ze Želivky je ohrožena pravobřežní i levobřežní místní komunikace.
Ústupová cesta vede vpravo od řeky areálu VRV čp. 36 směrem ke hrázi VD Švihov.
Náhradní komunikace není. (Neprůjezdnost pro záchranné vozy je pouze hypotetická).

5. Při Q10
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6.6.

VÝZNAMNÉ PROVOZY S PROVOZEM A SKLADOVÁNÍM LÁTEK
ZÁVADNÝM VODÁM § 39 - 42, ZÁKONA Č. 254/2001 Sb.

Ve správním území města jsou dále uvedené provozy s látkami závadnými vodám v dosahu
velké vody.

Název firmy

Umístění v dosahu QN

Variel

Q10 – 100

Lakovny s.r.o.

Q10 – 100

Kovomont

Q10 – 100

Garáže vedle čp.23
J  M Trend
Části Sázavanu
Spodní podlaží firmy
TRW

Skladované látky

Poznámka
Chráněno na Q100
Chráněno na Q100
Chráněno na Q100

Q20
Q10 – 20

Ropné látky

Chráněno na Q100

Ropné látky, jedy

Chráněno na Q100
Chráněno na Q100

Q20 – 50
Nebezpečné látky

Q5 – 10
(chráněno vlastní ochranou)

Skladovány nad Q100
Výroba je chráněna na

Q50
ČOV Zruč
Garáže řadové
Soukromé

Q100

Opuštěná hala vedle
haly firmy ZEDOB

Q50 – 100

Hala firmy ZEDOB

Kaly

nad Q100

Pouze omezení provozu

Ropné látky

Q50 – 100

Objekty u nichž dochází k nakládání s látkami vodám závadnými (§ 39, zákona č. 254/2001
Sb. – Vodní zákon), musí mít zpracován vlastní povodňový plán a plán havarijních opatření pro případ
úniku těchto látek. V případě většího množství těchto látek i provozní řády skladů.
V každém případě platí, že při nástupu povodňového nebezpečí se jako první stěhují tyto
látky.
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6.7.

VYHLÁŠENÉ ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ V ÚZEMNÍM CELKU MĚSTA
ZRUČ NAD SÁZAVOU

6.7.1. SÁZAVA
Dle hladin spočítaných Povodím Vltavy, státní podnik v roce 2006 je vyhlášeno od 24.11.2006
rozhodnutím Středočeského krajského úřadu čj. 155975 06/OŽP – Bab platné záplavové území na
Sázavě pro Středočeský kraj v ř.km. 0,00 – 119,00, včetně aktivní zóny.
Po povodni 03–04/2006 bylo na základě žádosti MěÚ Zruč nad Sázavou záplavové území
Sázavy v ř.km. 102,29 – 106,40, včetně Ostrovského potoka v ř.km. 0,00 – 0,86 přepočítáno v říjnu
2007 a nově vyhlášeno pro město Zruč nad Sázavou dne 8.2.2008 pod čj. 20226/2008/OŽP – Bab.
6.7.2. OSTROVSKÝ POTOK
Dle hladin spočítaných Povodím Vltavy, státní podnik v říjnu roku 2006 je vyhlášeno od
5.1.2007 rozhodnutím Středočeského krajského úřadu čj. 09348/07/OŽP–Bab platné záplavové území
na Ostrovském potoce, včetně aktivní zóny s úpravou schválenou dne 8.2.2008 pod čj.
20226/2008/OŽP – Bab.
Záplavové území Sázavy a Ostrovského potoka nebylo po dokončení protipovodňové ochrany
ještě přepočítáno a znovu vyhlášeno.
6.7.3. ŽELIVKA
Záplavové území pro Želivku v ř.km 0,00 – 4,10 bylo stanoveno rozhodnutím KÚ
Středočeského kraje dne 26.2.2014 pod čj. 038358/2014/KUSK včetně aktivní zóny.
Záplavové území pro ostatní drobné toky nebylo navrženo ani vyhlášeno.
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POPIS PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ

7.

7.1.

ÚVOD

Trasa protipovodňových opatření ve Zruči nad Sázavou převážně kopíruje břehovou hranu
toku. Toto řešení zlepšuje jak možnost výstavby, tak následné provozování.
Protipovodňová ochrana města je systém staveb chránící území města, jak před zaplavováním
velkými vodami ze Sázavy, tak před zaplavováním vnitřními vodami.
Funkci PPO zajišťují železobetonové protipovodňové stěny, mobilní hrazení, drenážní systém
a těsnící přísyp železničního tělesa.
Manipulační a provozní řád vypracovaný firmou Pőyry řeší manipulaci a provoz
protipovodňového opatření při velké vodě. Provozní řád je souhrn předpisů a pokynů pro obsluhu a
údržbu všech zařízení hradidlových komor.
Manipulační řád je soubor předpisů, zásad a směrnic, podle kterých se řídí činnosti,
které je třeba vykonat při jednotlivých stupních povodňové aktivity tak, aby celý ochranný systém byl
včas a komplexně uveden do funkce. Manipulační a provozní řád PPO Zruč nad Sázavou je součástí
povodňového plánu.

TECHNICKÝ POPIS OCHRANY

7.2.

Chráněnou oblastí je inundační území pravého břehu Sázavy v ř. km 103,437 – 106,221 a
pravý břeh Ostrovského potoka v ř. km 0.100 – 0,555. Jedná se o katastrální území Zruč nad Sázavou..
Záplavové území zasahuje městskou zástavbu občanského charakteru. Jedná se o území v ulici
Průmyslová, areál firmy Variel, náměstí MUDr. Josefa Svobody, těsnící přísyp železničního tělesa a
areál bývalého podniku Sázavan.
Odvedení vnitřních srážkových vod je navrženo systémem drenáže vedoucí podél vzdušné
paty ochranné zdi. V místě stávajících přístupů k hladině toku jsou navrženy mobilní průchody
rozdělující linii ochranné zdi.
Mobilní hrazení se bude stavět v předstihu, před příchodem povodňové vlny, na základě
vyhlášení prvního povodňového stupně, do své plné výšky a po dobu povodně bude přístupné. Na
drenáži jsou revizní a čerpací šachty.
Z těchto bude za povodňových stavů mobilními čerpadly odčerpávána prosáklá voda.

7.3.

OPATŘENÍ NA KANALIZAČNÍ SÍTI

Kanalizace městské části Zruč nad Sázavou patří do oddílné kanalizační sítě a správcem je
město Zruč nad Sázavou.
Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody výustěmi buď přímo do řeky nebo je zaústěna do
čerpacích šachet a dále prochází linií PPO do výustí.
Na těchto výustích jsou osazeny zpětné klapky. V čerpacích šachtách jsou jako druhé jištění
navrženy hradítka, která se za povodňových průtoků uzavřou.
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7.4.

SPECIFIKACE OPATŘENÍ

7.4.1. POČET PRACOVNÍKŮ A SLOŽEK

Instituce

Činnost

Počet osob

Technické služby města

Hradidla, vak, čerpadla – uskladnění

5

HZS PS Zruč nad Sázavou

Čerpadla, nafouknutí vaku

5

SDH

Čerpadla

5

Městská policie

Hlídka, hlásná služba

1
Σ16

Čas na postavení mobilních prvků a opatření k funkčnosti PPO je cca 8 hodin.

7.4.2. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA STAVEBNIN, ULICE
PRŮMYSLOVÁ A AREÁLU VARIELU
Zde se nachází 4 otvory hrazené mobilními bariérami MB 1.1. až MB 1.4. a jedna mobilní
bariéra z pytlů s pískem (v konci opatření u napojení na železniční těleso). Dále je zde drenážní
potrubí, na kterém je 8 čerpacích šachet ČŠ 1.1. až ČŠ 1.8. s 8 hradítky v šachtách ČS, 8 zpětných
klapek na výústích do řeky a 29 revizních šachet RŠ 1.1. až RŠ 1.29 pro údržbu drenážního systému.

MB 1.1
šířka otvoru 3,0 m
MB 1.2
šířka otvoru 1,2 m
MB 1.3
šířka otvoru 3,0 m
MB 1.4
šířka otvoru 3,0 m
1 mobilní bariéra z pytlů s pískem šířka cca 8 m, výška cca 0,3 m.
7.4.3. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA NÁMĚSTÍ MUDR. JOSEFA
SVOBODY
Jedná se o úsek PPO vybudovaný na pravém břehu Ostrovského potoka, který má ochránit
výše jmenované náměstí a přilehlou zástavbu. Součástí protipovodňové ochrany je 5 mobilních bariér
MB 2.1. až MB 2.5., které se nachází v horní části opatření v okolí truhlárny.
Drenážní potrubí se 2 čerpacími šachtami ČŠ 2.1., ČŠ 2.2., 6 zpětných klapek u Ostrovského
potoka (z toho 3 sólo u mostu) a 13 revizních šachet RŠ 2.1. až RŠ 2.13.
Revizní šachta 2.9 má charakter čerpací šachty, tedy je vybavena i uzavíratelným hradítkem.
Čerpání v této šachtě se neuvažuje.
MB 2.1
šířka otvoru 2,0 m
MB 2.2.
šířka otvoru 2,0 m
MB 2.3
šířka otvoru 9,4 m
MB.2.4
šířka otvoru 3,0 m
MB 2.5
šířka otvoru 3,0 m
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7.4.4. TĚSNÍCÍ PŘÍSYP ŽELEZNIČNÍHO TĚLESA

Chrání spodní část náměstí před nastoupáním vody od Sázavy. Těsnící přísyp
zabraňuje průsakům přes propustné železniční těleso.
V tělese železničního náspu se nachází tři otvory (podchod pro pěší, podjezd pro auta
a malý propustek pod zámkem).
První dva otvory zabezpečují dvě mobilní bariéry MB 3.1., MB 3.2. hrazené
mobilními hradidly.
Propustek pod tratí se zatěsňuje nafukovacím gumovým vakem. U tohoto opatření
není navržen drenážní systém.
Případné průsaky a hlavně vnitřní vody z dešťů při povodni bude nutné odčerpat
pomocí plovoucích čerpadel profesionálního záchranného sboru ze Zruče nad Sázavou. Jako
sací jímky lze využít současné šachty dešťové kanalizace. Dále jsou zde 2 zpětné klapky
umístěné těsně před linií PPO směrem k řece Sázavě.
MB 3.1
šířka otvoru 1,5 m
MB 3.2
šířka otvoru 4,9 m
1 těsnící vak na propustku pod železničním tělesem

7.4.5. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA AREÁLU SÁZAVANU
U areálu Sázavanu se nachází jedna mobilní bariéra MB 4.1., drenážní potrubí s třemi
čerpacími šachtami ČŠ 4.1. – ČŠ 4.3. a osmi revizními šachtami RŠ 4.1. až RŠ 4.8.
Z toho revizní šachta RŠ 4.3. má charakter čerpací šachty. S jejím využitém pro čerpání se
počítá až za návrhové povodně Q100. Dále jsou zde 4 zpětné klapky (2 u řeky, 2 na bermě).
MB 4.1 šířka otvoru 3,0 m
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ORGANIZACE PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

8.

8.1.

STRUKTURA POVODŇOVÉ 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.











V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány:
Obecní a městské úřady;
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností;
Krajské úřady;
Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných
Ministerstvu vnitra.

prací

přísluší

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:
Povodňové komise obcí a měst;
Povodňové komise obcí s rozšířenou působností;
Povodňové komise krajů;
Ústřední povodňová komise.

Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních
obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada.
Předsedou povodňové komise obce je vždy starost(k)a obce. Další členy komise jmenuje z
členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění
opatření, popřípadě mohou pomoci při ochraně před povodněmi.
Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.
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, 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.
Starost(k)a obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi obce s rozšířenou
působností a je jejím předsedou.
Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do
obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření,
popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.
Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje.
Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona, přejímá řízení ochrany před
povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.
Kromě povodňových orgánů všech stupňů jsou dalšími účastníky povodňové ochrany ve
městě Zruč nad Sázavou:
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Na základě místních dobrých vztahů a projednání mezi obcí a pozorovatelem Českého
hydrometeorologického ústavu oznamuje povodňové nebezpečí ze Sázavy (dosažení 1 SPA) tento
pozorovatel.
Po projednání mezi městem a Povodím Vltavy, státní podnik oznamuje dosažení 1 SPA
obsluha vodního díla Švihov, respektive vedoucí hrázný vodního díla.
Poznámka. Vedoucí hrázný není oprávněn dávat další předpovědi vývoje. Toto je
záležitost pouze Českého hydrometeorologického ústavu.
Hlásnou a předpovědní povodňovou službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve
spolupráci se správcem povodí.
Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky
ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o
hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách,
vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech.
Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování
obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje
povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy
a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. 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.
Vlastníci vodních děl vzdouvajících vodu oznamují nebezpečí zvláštní povodně [§ 64 odst. 2
písm. c)] příslušným povodňovým orgánům, Hasičskému záchrannému sboru České republiky a
v případě nebezpečí z prodlení varují bezprostředně ohrožené fyzické a právnické osoby.
Osoby, které zajišťují telekomunikační služby, jsou povinny přednostně zabezpečovat
komunikaci zpráv a hlášení předpovědní a hlásné povodňové služby.
Přehled povinností jednotlivých subjektů je uveden v organizační části.
Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace
a místních podmínkách.
Zástupci nejdůležitějších subjektů jsou členy příslušných povodňových komisí.
V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu
nebo jinými opatřeními podle obecně závazných právních předpisů.
V době povodně mohou povodňové orgány činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před
povodněmi. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu.
Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat na jejich
výzvu při zajišťování ochrany před povodněmi.

8.2.

POVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně jsou:
a)
stanovení záplavových území,
b)
vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,
c)
povodňové plány,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

povodňové prohlídky,
příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,
organizační a technická příprava,
vytváření hmotných povodňových rezerv,
vyklízení záplavových území,
příprava účastníků povodňové ochrany,
činnost předpovědní povodňové služby,
činnost hlásné povodňové služby,
varování při nebezpečí povodně,
zřízení a činnost hlídkové služby,
evidenční a dokumentační práce.

Opatření za povodně jsou:
a)
řízené ovlivňování odtokových poměrů,
b)
povodňové zabezpečovací práce,
c)
povodňové záchranné práce,
d)
zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.
Součástí povodňových opatření jsou dokumentační práce, vyhodnocení povodňové situace
včetně vzniklých povodňových škod, příčin negativně ovlivňujících průběh povodně, účinnosti
přijatých opatření a návrhy na úpravu povodňových opatření.
Povodňová opatření ve smyslu ustanovení § 65 zákona 254/2001 nejsou výstavba, údržba a
opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané
povodněmi.

8.3.

POVODŇOVÁ KOMISE MĚSTA ZRUČ NAD SÁZAVOU

Povodňová komise města Zruč nad Sázavou byla ustanovena jako zvláštní orgán rady města
jako povodňový orgán v době povodně. Sídlo komise je ve městě Zruč nad Sázavou.
Poslední platné složení povodňové komise je uvedeno v organizační části a je platné
k březnu 2015.
Technickým zázemím a kontaktním místem pro ostatní subjekty je Městský úřad Zruč
nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
Základní kontakt na městský úřad :
Telefon
327 531 579
327 531 426
Fax
327 532 856
E- mail :
podatelna@mesto-zruc.cz
Web obce :
www.mesto-zruc.cz
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8.4.

POVODŇOVÁ KOMISE OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
KUTNÁ HORA

Povodňová komise obce s rozšířenou působností Kutná Hora byla zřízena jako povodňový
orgán v době povodně. Poslední známé znění komise je k 20.3. 2015. Sídlo komise je v Kutné Hoře.

Technickým zázemím a kontaktním místem je :
Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Základní kontakt na městský úřad :

Povodňová komise ORP : ORP Kutná Hora
Základní informace

Obec:

Kutná Hora

Kód obce:

116

Ulice:

Havlíčkovo

Telefon:

327710127(ústředna327710111)

Číslo
popisné:

552

Fax:

327710106

PSČ:

284 01

e-mail:

pkorp@mu.kutnahora.cz
kancelar@mu.kutnahora.cz

Poznámka:

e-mail
(pkorp@mu.kutnahora.cz) WWW
je aktivní jen za povodně stránky:
!

Telefon

ústředna
Starosta
1. místopředseda PK
2. místopředseda PK

327 710 111
327 710 100, 602 361 346
327 710 195, 602 647 152
327 710 101, 302 647 150

Fax
E- mail :

http://www.mu.kutnahora.cz

327 710 106
Starosta
1. místopředseda PK
2. místopředseda PK
Aktivní za povodně

stary@mu.kutnahora.cz
viktora@mu.kutnahora.cz
moravcikova@mmu.kutnahora.cz
pkorp@mu.kutnahora.cz

Nadřízenou povodňovou komisí je povodňová komise Středočeského kraje.
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9.

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupni povodňové aktivity se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné
limity, jimiž jsou zpravidla srážky, vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích,
popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu.
Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo
vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity:
1. první stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominouli příčiny takového nebezpečí;
Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového
nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba;
Na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a
skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke
vzniku zvláštní povodně
2. druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně
přerůstá v povodeň;
Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodních
dílech 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,
3. třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu,
ohrožení životů a majetku v záplavovém území;
Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodních
dílech z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření;
Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.
Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu
povodňové orgány.
Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu srážek, vodních stavů
nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové
služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti
charakterizující míru povodňového nebezpečí.
O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat
subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán.
Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou obsažené v
povodňových plánech.
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9.1.

OFICIÁLNÍ STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Na hlavním toku Sázavy, která protéká územním celkem města Zruč nad Sázavou je jeden
řídící limnigraf. Stanice kategorie „A“ Zruč nad Sázavou v ř.km. 105,20.
9.1.1. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY NA SÁZAVĚ PRO ÚSEK ZRUČ NAD
SÁZAVOU – KÁCOV

Vodočetná stanice kategorie „A“ Zruč nad Sázavou, ř.km. 105,20
Stupeň p.a.

Vodní stav (cm)

Průtok (m3. s-1)

Io bdělost

200

48,6

IIo pohotovost

250

76,3

IIIo ohrožení

350

154

Pro získání předstihu pro vyhodnocování povodňových situací lze použít řídící limnigraf pro
výše umístěný úsek, který se řídí podle limnigrafu ve Světlé nad Sázavou kategorie „A“ v ř.km.
144,10 takto :
9.1.2. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY NA SÁZAVĚ PRO ÚSEK SVĚTLÁ NAD
SÁZAVOU – ZRUČ NAD SÁZAVOU

Vodočetná stanice kategorie „A“ Světlá nad Sázavou, ř.km. 144,10
Stupeň p.a.

Vodní stav (cm)

Průtok (m3. s-1)

Io bdělost

160

50,7

IIo pohotovost

220

87,7

IIIo ohrožení

280

133

Použití tohoto limnigrafu znamená pro město Zruč nad Sázavou časový
náskok cca 7 hodin. Nevýhodou může být určité zkreslení údajů podle
množství vypadlých srážek.
Jako průměrnou hodnotu nárůstu lze předpokládat, že hodnoty ve
Světlé nad Sázavou + 15% = Zruč nad Sázavou.
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9.1.3.

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY NA ŽELIVCE PRO ÚSEK VD ŠVIHOV –
ÚSTÍ DO SÁZAVY

Vodočetná stanice kategorie „A“ Soutice, ř.km. 1,10
Stupeň p.a.

Vodní stav (cm)

Průtok (m3. s-1)

Io bdělost

132

30,0

IIo pohotovost

161

70,0

IIIo ohrožení

170

90,0

IIIo ohrožení
Extrémní povodeň

_

274

Při větších povodních lze předpokládat ovlivnění limnigrafu v Souticích zpětným
vzdutím Sázavy.

V tomto případě je nutné přebírat od obsluhy vodního díla Švihov
odtok z tohoto vodního díla.
9.1.4. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY PRO DROBNÉ TOKY V ÚZEMNÍM
CELKU MĚSTA ZRUČ NAD SÁZAVOU
Stupně povodňové aktivity byly stanoveny podle přílohy č. 1 ke Směrnici pro vydávání
hydrometeorologických informací SIVS.
Vzhledem k prakticky okamžité odezvě vypadlých srážek na tocích v územním celku obce
Zruč nad Sázavou první stupeň povodňové aktivity nastane podle dvou kritérií, a to :
Předpověď
a)

výstraha na některé nebezpečné jevy, v tomto případě (skupina jevů V) - bouřky
s nebezpečnými doprovodnými jevy, kdy jsou předpovídány srážky 25 mm/1hodina,
(35 mm/6 hodin) – vysoký stupeň nebezpečí

b)

výstraha na některé nebezpečné jevy, v tomto případě (skupina jevů V) – silné bouřky
s velmi nebezpečnými doprovodnými jevy, kdy jsou předpovídány srážky 70 mm/12 hodin
(80 mm/24 hodin) – extrémní stupeň nebezpečí

c)

výstraha na některé nebezpečné jevy, v tomto případě (skupina jevů VI) - dešťové
srážky – silný trvalý déšť, kdy jsou předpovídány srážky 40 mm/24 hodin nebo 60
mm/48 hodin – vysoký stupeň nebezpečí
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d)

výstraha na některé nebezpečné jevy, v tomto případě (skupina jevů VI) - dešťové
srážky – extrémní srážky, kdy jsou předpovídány srážky 70 mm/12 hodin nebo 80
mm/24 hodin nebo 100 mm/48 hodin – extrémní stupeň nebezpečí

Vypadlé srážky změřené na vlastním srážkoměru (Zde budou po dohodě používány buď
srážky ze stanice VD Švihov (profesionální srážkoměrná stanice ČHMÚ) nebo případně
z vlastní srážkoměrné stanice umístěné nejlépe v části Želivec.

Srážky/12 hodin (mm)
Stupeň p. a.
Srážky/1hodina (mm)
Nenasycené povodí*
50
Io bdělost
25
70
IIo pohotovost 35
80
IIIo ohrožení
50

Srážky/12 hodin (mm)
srážky/1hodina (mm)
Nasycené povodí**
30
15
50
25
60
30

Porušení hráze některého
rybníka nad obcí povinně
ohlášené majitelem obci
s rozšířenou působností
Drobné
Střední
Velké

Stupně povodňové aktivity odvozené ze srážek vyplývají ze zkušeností a byly konzultovány s
Českým hydrometeorologickým ústavem.
*

**

Nenasycené povodí (10 dní před příčinnou srážkou nebyl žádný déšť)
Poslední 3 dny před příčinnou srážkou spadlo alespoň 10-15 mm.den-1

Stupně povodňové aktivity nejsou neměnné a mohou být na základě nových skutečností
upřesněny.
Stupně povodňové aktivity vyhlašuje předseda povodňové komise nebo jím určené osoby.
Doporučujeme stupně vyhlašovat po konzultaci s ČHMÚ - odborem hydrologických
informací, případně s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik.
O vyhlášení stupně povodňové aktivity musí být uvědomen příslušný vyšší povodňový orgán
tj. povodňová komise obce s rozšířenou působností Kutná Hora.
O vyhlášení stupně povodňové aktivity se provede záznam v povodňové knize.
UPOZORNĚNÍ !!!
Dosažení III. stupně povodňové aktivity - ohrožení – je podle zpracovaného průběhu
teoretické povodňové vlny na Sázavě a Želivce a vyhodnocení povodní 08/2002, 03/2005 a
03-04/2006 záležitostí 20 - 25 hodin od průměrného průtoku, a to podle typu povodně a místa
vypadlé příčinné srážky. Při extrémních srážkách na mezipovodí i dříve.
Na ostatních drobných tocích dojde k ohrožení v desítkách minut.
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INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ

10.

Informační zabezpečení činnosti povodňové komise městského úřadu představují stálé
dokumenty a aktuální informace.
Stálé dokumenty obsahují relativně trvale platné informace. Mezi tyto stálé dokumenty patří:


předpisy vztahující se k ochraně před povodněmi;



povodňový plán města Zruč nad Sázavou;



povodňové plány majitelů (provozovatelů nemovitostí) v územní působnosti komise;

Všichni členové komise, případně členové jejího pracovního štábu musí být v potřebném
rozsahu seznámeni s výše uvedenými dokumenty.
Aktuální informace poskytují přehled o současné hydrologické situaci v zájmovém území a o
jejím předpokládaném vývoji. Patří mezi ně:


předpověď hydrometeorologické služby o očekávaných srážkách, vodních stavech nebo
průtocích;



výstražné zprávy hlásné povodňové služby;



vlastní informace například z Internetu;

Podrobnosti o předávání těchto zpráv a hlášení upravuje metodický pokyn odboru
ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové
služby.
Vlastní způsob organizace hlásné a předpovědní služby je uveden v organizační části tohoto
dokumentu.
V konkrétním případě vzniku povodňové situace je stanovena povinnost informovat
městský úřad Zruč nad Sázavou o hrozícím povodňovém nebezpečí od:


městského úřadu Kutná Hora, obce s rozšířenou působností o vydání výstrah hydrologické
předpovědní služby (upozornění na meteorologické situace, které mohou zapříčinit povodně,
předpovědi dosažení směrodatných limitů pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity) ;
V tomto případě se jedná o úvodní informaci, další informace již musí zajišťovat buď
městský úřad Zruč nad Sázavou nebo povodňová komise města Zruč nad Sázavou a to
od:






městského úřadu Světlá nad Sázavou;
obecního úřadu Horka II;
internetové stránky ČHMÚ, Povodí Vltavy, Ministerstva zemědělství;
vlastního pozorovatele určeného městskou povodňovou komisí o dosažení limitu srážek,
případně stavu a průtoku pro vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity nebo při výrazném
stoupání toku Sázavy.
případně stavu a průtoku pro vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity na Želivce nebo při
výrazném stoupání toku.
Po dohodě vedení města a vedoucího hrázného vodního díla Švihov bude tyto informace
poskytovat vedoucí hrázný, případně obsluha vodního díla.
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DOKUMENTACE A VYHODNOCENÍ POVODNÍ

11.

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 srážek, 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.
Povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností a účastníci ochrany před
povodněmi, jimž je to zákonem uloženo, zpracovávají zprávu o povodni, při které byla vyhlášena
povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a
záchranné práce. Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a
průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad
výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Zprávu zpracují do jednoho
měsíce po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede
doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně.
Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí a z hlediska hydrologického Český
hydrometeorologický ústav.
Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu povodňovému orgánu.
Účelem dokumentace a evidence je zabezpečení 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.
Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany
před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech.
Zapisují se do ní zejména:


doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí;



doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání;



datum a čas vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity;



datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně;



doslovné znění příkazů vyššího povodňového orgánu;



popis provedených opatření;



výsledky povodňových prohlídek;

Povodňová komise městského úřadu Zruč nad Sázavou vede samostatnou povodňovou
knihu a zapisují do ní pověření členové obecní povodňové komise.
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III. ORGANIZAČNÍ ČÁST
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12.

ÚKOLY ÚČASTNÍKŮ OCHRANY PŘED POVODNĚMI
12.1.

ÚVOD

Na úrovni povodňové komise městského úřadu Zruč nad Sázavou jsou hlavními účastníky
ochrany před povodněmi níže uvedené subjekty. Každý z uvedených účastníků ochrany před
povodněmi má zároveň stanoveny své úkoly v úseku ochrany před povodněmi.
Povodňový orgán města Zruč nad Sázavou – povodňová komise města Zruč nad Sázavou
Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně
před povodněmi:
 potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a
staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4,
zákona 254/2001 Sb.), s povodňovým plánem obce;
 zpracovávají (nechávají zpracovat) povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému
stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,
 provádějí povodňové prohlídky;
 zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení
náhradních funkcí v území;
 prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů;
 organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují
varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného
systému varování;
 informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány obce dále po toku (Chabeřice,
Soutice) a povodňový orgán obce s rozšířenou působností Kutná Hora;
 vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti;
 organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových
plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou
pomoc;
 zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů,
zajišťují další záchranné práce;
 zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní
zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území;
 provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost
provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou
působností;
 vedou záznamy v povodňové knize;
 Zasedání povodňové komise městského úřadu svolává její předseda (případně jeho zástupce).
Povodňová komise města Zruč nad Sázavou jedná podle schváleného statutu.
Povodňová komise pověřené obce s rozšířenou působností Kutná Hora
Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ve svých územních obvodech v rámci
zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:
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potvrzují soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí s
povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností;
zpracovávají povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností a předkládají jej
správci povodí k odbornému stanovisku;
organizují provádění povodňových prohlídek;
prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů;
organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových orgánů obcí a účastníků
ochrany před povodněmi;
ukládají podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska
povodňové ochrany;
organizují a řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním obvodu obce s rozšířenou
působností, informují o nebezpečí a průběhu povodně ohrožené obce ve svém správním
území, povodňové orgány sousedních obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí a
Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České republiky;
organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových
plánů, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby
vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc;
vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti;
využívají pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného
záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační středisko Hasičského
záchranného sboru České republiky;
v nutných případech, pokud není svolána povodňová komise kraje, nařizují po dohodě se
správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených
manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou
působností;
v případě nebezpečí z prodlení vyžadují výpomoc ozbrojených sil České republiky nad rámec
sil a prostředků vymezených v povodňových plánech;
spolupracují v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a
zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce
v území;
soustřeďují zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených
opatření a zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni;
vedou záznamy v povodňové knize.
Správci povodí









Správci povodí v rámci plnění úkolů při ochraně před povodněmi kromě úkolů správce
vodních toků:
zpracovávají odborná stanoviska k povodňovým plánům správních obvodů obcí s rozšířenou
působností a obcí, kde jsou toky v jejich správě;
spolupracují při zpracování povodňových plánů správních obvodů krajů a povodňového plánu
České republiky;
spolupracují s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností a ucelených povodí při
provádění povodňových prohlídek;
dávají podněty povodňovým orgánům k uložení potřebných opatření v záplavových územích,
popřípadě jiných opatření k ochraně před povodněmi;
účastní se hlásné povodňové služby, zejména sledují a vyhodnocují hydrologickou situaci
v povodí a podávají informace povodňovým orgánům, spolupracují s Českým
hydrometeorologickým ústavem při provádění předpovědní povodňové služby;
spolupracují s vlastníky vodních děl při oznamování nebezpečí zvláštní povodně;
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navrhují povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity;
poskytují odbornou, technickou a organizační podporu činnosti povodňovým komisím krajů;
zabezpečují dokumentování průběhu povodně v povodí;
po povodni vyžadují zprávy od povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností a správců
vodních toků, zpracovávají souhrnnou zprávu za povodí a předkládají ji povodňovým
orgánům krajů a Ministerstvu životního prostředí;
spolupracují s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností a krajů při školení a výcviku
pracovníků;
zpracovávají návrhy na organizační a technická zlepšení ochrany před povodněmi a uplatňují
je u povodňových orgánů.
Správci vodních toků



















Správci vodních toků v rámci plnění úkolů při ochraně před povodněmi:
zpracovávají odborná stanoviska k povodňovým plánům obcí;
provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností povodňové
prohlídky na vodních tocích;
navrhují příslušným orgánům, aby uložily vlastníkům vodních děl nebo jiných staveb a
pozemků na vodních tocích a v záplavovém území povinnost provést potřebná opatření na
ochranu před povodněmi;
zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění nejnutnějších zabezpečovacích prací
na vodních tocích;
v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a dostupnost věcných
prostředků a prověřují jejich připravenost podle povodňových plánů;
sledují na vodních tocích všechny jevy rozhodné pro vznik a průběh povodně, zejména postup
a rozsah zamrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácep a nápěchů, postup tání a chod ledů,
vodní stavy a průtoky, popřípadě nahromadění plovoucích předmětů;
účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové
orgány obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí, pracoviště Českého
hydrometeorologického ústavu a Hasičský záchranný sbor České republiky;
poskytují odbornou pomoc obecním povodňovým komisím a povodňovým komisím obcí
s rozšířenou působností;
navrhují povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity;
provádějí zabezpečovací práce na vodních tocích a činí další opatření podle povodňových
plánů;
zabezpečují dokumentování průběhu povodně na vodních tocích;
po povodni provádějí prohlídky vodního toku, zjišťují rozsah a výši povodňových škod,
posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají zprávu o povodni a předávají ji
povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností, příslušnému správci povodí a pracovišti
Českého hydrometeorologického ústavu;
odstraňují povodňové škody na korytech vodních toků, zejména zabezpečují kritická místa pro
případ další povodně, obnovují průtočný profil koryta vodního toku; na tyto činnosti se
nevztahují zvláštní právní předpisy; zahájení těchto činností oznámí správce vodního toku 10
pracovních dní předem příslušnému orgánu ochrany přírody.
Vlastníci vodních děl

Vlastníci vodních děl, která mohou ovlivnit průběh přirozené povodně, v rámci zabezpečení
úkolů při ochraně před povodněmi:
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provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností a krajů
povodňové prohlídky vodních děl, zejména prověřují stav objektů a jejich připravenost z
hlediska ochrany před povodněmi a odstraňují zjištěné závady;
zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění zabezpečovacích prací na vodních
dílech, v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých zaměstnanců a dostupnost
věcných prostředků a prověřují jejich připravenost;
sledují na vodních dílech všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně, zejména
funkci přelivných objektů, postup a rozsah zamrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácep a
nápěchů, postup tání a chod ledů, stav hladiny vody, popřípadě nahromadění plovoucích
předmětů;
účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňový
orgán obce s rozšířenou působností, správce vodního toku, příslušného správce povodí,
pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu a Hasičský záchranný sbor České
republiky;
manipulují na vodních dílech v mezích schváleného manipulačního řádu tak, aby se snížilo
nebezpečí povodňových škod; přitom dbají pokynů vodohospodářského dispečinku
příslušného správce povodí;
k mimořádným manipulacím na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů si
vyžadují souhlas povodňového orgánu obce s rozšířenou působností nebo kraje podle
možného dosahu vlivu manipulace;
provádějí zabezpečovací práce na vodních dílech;
zabezpečují dokumentování průběhu povodně na vodních dílech;
po povodni provádějí prohlídku vodních děl, zjišťují rozsah a výši povodňových škod;
posuzují účelnost provedených opatření a poskytují povodňovému orgánu obce s rozšířenou
působností, správci vodního toku a příslušnému správci povodí podklady pro zprávu o
povodni;
odstraňují povodňové škody na vodních dílech, zejména je zabezpečují pro případ další
povodně;
Na rozestavěných vodních dílech plní úkoly vlastníka vodního díla stavebník.
Dalšími účastníky ochrany před povodněmi jsou především tyto subjekty:
Český hydrometeorologický ústav – pobočka Praha
Jako odborné pracoviště na úseku hydrologie a meteorologie zabezpečuje tyto úkoly :






zabezpečuje výkon předpovědní povodňové služby;
účastní se povodňové služby, zejména sleduje a vyhodnocuje hydrologickou a
meteorologickou situaci v povodí a podává informace povodňovým orgánům;
poskytuje odbornou pomoc povodňovým komisím obcí, pověřených obcí a Krajské
povodňové komisi;
zpracovává zprávu o povodni z hlediska hydrologického.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná hora, stanice HZS
Zruč nad Sázavou,

V rámci ochrany před povodněmi a na základě svých interních předpisů zabezpečuje
tyto úkoly :
 účastní se hlásné povodňové služby;
 zprostředkovává náhradní spojení mezi povodňovými orgány;
 provádí záchranné práce při ochraně životů a majetku;
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spolupracuje při provádění zabezpečovacích pracích.
O pomoc žádá na příslušné úrovni povodňová komise prostřednictvím svého člena – zástupce
HZS. Hrozí – li nebezpečí z prodlení je možno vyžádat pomoc prostřednictvím operačního střediska
HZS.
Policie České republiky, obvodní oddělení Zruč nad Sázavou
V rámci ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly (dle § 2 Úkoly policie podle
Zákona ČNR č. 283/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) :







chrání bezpečnost osob a majetku;
spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení;
policie plní rovněž úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které ji
ukládají příslušné orgány obcí za podmínek stanovených zvláštními předpisy, jako např.
Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), samostatná působnost obce, přenesená
působnost a pověřený obecní úřad;
rovněž zajišťuje ochranu objektů, pro které taková ochrana vyplývá z mezinárodní dohody,
kterou je Česká republika vázána;
zajišťuje ochranu dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které
určí vláda na návrh ministra vnitra.

O pomoc žádá povodňová komise okresního ředitele policie ČR prostřednictvím svého člena zástupce policie ČR.
Krajská hygienická stanice – územní pracoviště Kutná Hora
V rámci ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly :








spolupracuje při ochraně zdraví a životů občanů;
pomáhá při evakuaci občanů a prověřuje evakuační stanoviště z hlediska vhodnosti používání
pitné vody a potravin pro potřebu obyvatel, doporučení dezinfekčních opatření (prostředků) k
dezinfekci vody;
doporučuje případné dezinfekční zásahy zejména proti plísním, zvýšenému výskytu komárů a
další potřebná asanační opatření;
spolupracuje (popř. zajišťuje) při odběrech vzorků pitné vody a potravin;
navrhuje protiepidemická opatření;
monitoruje epidemiologickou situaci.
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13.

POVODŇOVÁ OCHRANA MĚSTA ZRUČ NAD SÁZAVOU

Jak již bylo uvedeno ve věcné části, území ve správě městského úřadu Zruč nad Sázavou je
nejvíce ohroženo ze Sázavy, a to velkou vodou již hodnoty Q5 a >. K prvním povodňovým škodám
dochází již při průtoku Q5, k významným škodám dochází při povodních Q10 a větších.
Zároveň při těchto povodních začínají škody i rozlitím Ostrovského potoka zpětným vzdutím
ze Sázavy.
Vybudovanou ochranou je celá pravá strana Sázavy a Ostrovského potoka chráněna na Q100 za
předpokladu splnění podmínek uvedených v kapitole 6.2.2.
U levé strany Sázavy a Ostrovského potoka platí původní hodnoty.
Podobná situace i když s podstatně menšími škodami je i v části Nesměřice ze Želivky, kde je
ochrana vyvolaná vodním dílem Švihov podstatně vyšší..
Na dalším místě je nebezpečí z levé strany Ostrovského potoka, kdy vzhledem k absenci
měření nelze při přívalových deštích stanovit N – letost, v poslední řadě pak u dalších drobných toků,
kdy rovněž nelze při přívalových deštích stanovit N – letost , ale vždy se jedná minimálně o povodeň
Q20 – Q50.
Uvedené hodnoty byly ověřeny analýzou známých povodní.
Dále je nutné zejména dbát, aby současné ještě z části volné inundační území na katastru
města zůstalo zachováno a nepřipustit jeho zastavění.

13.1.

ČASOVÉ MOŽNOSTI

U Sázavy lze díky velikosti toku a povodí a vyrovnanosti odtoku Qa : Q100 (1 : 34) počítat
s velmi důležitým faktorem pro ochranu před povodněmi, a to s časem.
K prvnímu ohrožení ve městě dojde za 10 – 15 hodin při průtoku cca Q3,

k velkému ohrožení za 20 – 25 hodin při průtoku cca Q10 a .
Kulminační průtok nastává za cca 30 – 35 hodin od příčinné srážky.
Na základě tohoto časového údaje je nutno uzavřít mobilní prvky a zpětné
klapky vybudované ochrany.
S podobnými parametry lze počítat i u části Nesměřice, a to vzhledem ke
značnému zploštění povodňové vlny, díky retenční schopnosti nádrže Švihov.
Velká voda z Ostrovského potoka je naopak záležitostí 4 – 5 hodin od příčinné
srážky.
Pro pravý břeh platí stejné podmínky jako u Sázavy s tím, že uzavření volných
částí ochrany, včetně zpětných klapek začíná u Ostrovského potoka, u levého břehu lze
zvýšit ochranu například uvolňováním mostků, ochranou areálu restaurace „Na
Ostrově“, a rodinných domků po levé straně toku.
Použití limnigrafu Světlá nad Sázavou, uvedeného v tabulce na str. 46 tohoto plánu,
znamená pro město Zruč nad Sázavou časový náskok cca 7 hodin. Nevýhodou může být
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určité zkreslení údajů podle množství vypadlých srážek. Jako
průměrnou
hodnotu
nárůstu lze předpokládat, že hodnoty ve Světlé nad Sázavou + 15% = Zruč nad
Sázavou.
U dalších drobných toků na území města nastupuje povodeň v desítkách minut
(do 2 hodin).
Srážky, které způsobují tyto lokální povodně nelze bohužel nijak předpovídat ani prostorově
lokalizovat, lze je pouze monitorovat na meteorologickém radaru.

Vlastní povodňová ochrana proto musí být směřována na včasnou hlásnou
službu, která umožní včasné postavení zábran, případně při povodni blížící se hodnoty
Q100 včasné přerušení výroby v průmyslových objektech, ale zejména přednostně

včasnou evakuaci ohrožených obyvatel města i obce s předností starých, případně
nepohyblivých osob.
V nechráněném území evakuaci ohroženého obyvatelstva, odplavitelných
předmětů, majetku fyzických i právnických osob.
13.2.

SEZNAM OSOB OD 60 LET VĚKU, PŘÍPADNĚ OSOB
NEPOHYBLIVÝCH, URČENÝCH K PŘEDNOSTNÍ EVAKUACI

Tento seznam vychází z matriky, případně z volebních seznamů a lze ho aktualizovat dle
potřeby na MěÚ Zruč nad Sázavou. Seznam obsahuje citlivá data a nemůže být uveden v povodňovém
plánu. Mohou s ním nakládat pouze pracovníci MěÚ, členové povodňové komise.
Bude tvořit vždy aktuální přílohu povodňového plánu (viz. záznam z koordinační porady
ze dne 12.2. 2015).

13.3.

DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ OSOB A MAJETKU POVODNĚMI

Obytných nemovitostí
Osob celkem
Osob nad 60 let

Cca 54
Cca 90
Cca 15

Rekreačních objektů

Cca 19

Osob celkem
Komerčních nebo
průmyslových objektů

Cca 75

Kulturní objekty

0

Sportovní zařízení

4 (fotbal, tenis, střelnice, víceúčelové hřiště)

Tábořiště

Vodácké 1

7 + některé drobné provozovny
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Vodní díla

VD Švihov na Želivce, 8 x vodní díla (rybníky na
přítocích Ostrovského potoka

Energetické přechody

2

Mosty, mostky,lávky,
přelivy

II/336 cca 100 m,
2100 m místní komunikace – Průmyslová ulice, cesta
k jezu Chabeřice, spodní část náměstí MUDr.Svobody,
Nábřežní ulice, oboustranná komunikace v Nesměřicích

Silnice

Pozemky

13.4.

3 x Sázava, 2 x Ostrovský potok, 4 x Pardidub,
2 x Želivka

Cca 100 ha

ZÁZEMÍ POVODŇOVÉ KOMISE

K ochraně před povodněmi může Město Zruč nad Sázavou využívat zejména těchto
složek:


vlastní povodňovou komisi, povodňové hlídky a zaměstnance Města;



SDH Zruč nad Sázavou;



Po dohodě bude spolupracovat s HZS Středočeského kraje, (zásahové jednotky určuje
operační důstojník v Kladně);



Po dohodě bude spolupracovat s HZS PS Zruč nad Sázavou;



Policie ČR, obvodní oddělení Zruč nad Sázavou;



Zdravotní středisko Zruč nad Sázavou;



Technické služby města Zruč nad Sázavou;



Další instituce ve smyslu příslušných právních předpisů;



Vlastní (eventuálně nasmlouvané) správní a technické zázemí PK.

Vzhledem k tomu, že pro ochranu města před povodněmi jsou po dohodě k dispozici jednak
profesionální pracovníci (HZS Kutná Hora se sídlem ve Zruči), jednak poloprofesionální pracovníci
(dobrovolní hasiči a technické služby) u kterých se předpokládá i určité technické vybavení (dopravní
prostředky a mechanizace), za které ručí příslušní vedoucí pracovníci.
Poznámka ! Má – li dobrý povodňový plán ušetřit 10 až 20 % povodňových škod, je nutné si
uvědomit, že povodňová ochrana a s ní spojené vybavení stojí určitou částku.
Následující tabulka vymezuje dle názoru zpracovatele m i n i m á l n í v y b a v e n í
města na ochranu před povodněmi.
Do seznamu je zahrnuto vybavení výše uvedených profesionálních a poloprofesionálních
organizací pouze částečně, jejich vybavení není známo.
Druh

Počet

Stanoviště, uskladnění

Zodpovědný zaměstnanec
– spojení

Mobilní prvky PPO

Viz popis

Budova TS města

Vedoucí
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Čerpadla pro zajištění
Viz popis
činnosti při instalaci
PPO

HZS PS Zruč n.S
SDH Zruč n.S
TS města

Velitel HZS
Velitel SDH
Vedoucí pracovník

Osobní auto

5

Garáž MěÚ

Starosta

Nákladní automobil

5

Hasičská zbrojnice,
garáže TS

Velitel SDH hasičů

Autobus (sanitky)

1(2)

K dispozici pro evakuaci
alespoň nasmlouvané

Tajemník MěÚ, lékař
členové PK

Čerpadlo přenosné
PS 12

2

Hasičská zbrojnice

Velitel hasičů

Pytle s pískem

500 ks

Traktor

1

Buldozer nebo jinou
podobnou mechanizaci

1

Motorová pila,
Křovinořez

2+2

TS

Vedoucí TS

Náhradní zdroj
elektrické energie

1

TS

Vedoucí TS

Osvětlovací agregáty

4

MěÚ Zruč n/S

Starosta, resp. pověřený
Pracovník

Záchranné pásy s
atestem

6

MěÚ Zruč n/S

-„-

Sekery

6

MěÚ Zruč n/S

-„-

Krumpáče

6

MěÚ Zruč n/S

-„-

Lopaty

6

MěÚ Zruč n/S

-„-

Laminátová loď
Kolečka

1

MěÚ Zruč n/S

-„-

6

MěÚ Zruč n/S

-„-

TS, Velitel hasičů

TS

Mobilní telefony
5
MěÚ Zruč n/S
-„Drobné nářadí a vybavení – lopaty, rýče, krumpáče, nepromokavé oděvy, holinky, ochranné
rukavice, lékárnička ; Po dohodě s Povodím Vltavy, státní podnik lze využívat i srážkoměr
na VD Švihov.
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Město Zruč nad Sázavou spolupracuje při velké vodě nejen s uvedenými subjekty v kap.
13. 4, ale i dalšími majiteli techniky v obci. V případě nouze lze použít jakákoliv soukromá
vozidla na vyzvání předsedy povodňové komise. Majitelé jsou povinni uposlechnout, náhrada se
řeší po velké vodě.
Přehled spojení na jednotlivé subjekty :

Organizace

Spojení

Druh pomoci

Záchranná služba
155, 112
Středočeského kraje,
327 511 283
středisko Zruč nad Sázavou kutna.hora@zachranka.cz
Technické služby města
Na Úvoze 1040
285 22 Zruč nad Sázavou

327 531 406
604 871 065
plasilova@mesto-zruc.cz

HZS Středočeského kraje,
zásahovou jednotku určuje
operační důstojník

950 877 011
950 877 001
velitel PS 724 143 036

Lékařské zabezpečení

Profesionální záchranářské a
evakuační práce

ps.zruc.nad.sazavou@sck.izscr.
cz

SDH Zruč nad Sázavou

velitel Jan Sixta
605 011 809
sdhzruc@centrum.cz

Uvolňování mostků a lávek, na drobných
tocích, uzavření prostoru, zabránění rabování

Policie ČR, obvodní
oddělení
5.května 510
285 22 Zruč nad Sázavou

158, 974 875 740
602 263 547
Fax: 974 870 681
E-mail: kh.oo.zruc@pcr.cz

Dopravní opatření, ochrana majetku
evakuovaných osob, zabránění vstupu do
evakuovaného prostoru, zabránění rabování

Městská policie
1.máje 9
285 22 Zruč nad Sázavou

327 531 231, 724 102 231
mep@mesto-zruc.cz
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HLÁSNÁ A POVODŇOVÁ SLUŽBA

14.

Systém této služby je následující :
Český hydrometeorologický ústav vydá výstrahu na některé jevy, včetně významných srážek,
viz kapitola 8. 1 věcné části.
Výstraha (upozornění) jde přes Hasičské záchranné sbory na pověřené obce, následně na
obce a v obcích dotčeným právnickým nebo fyzickým osobám.
Poznámka.
Hlásnou a povodňovou službu pro město Zruč nad Sázavou zajišťuje povodňová komise
města Zruč nad Sázavou.
Povodňová komise města spolupracuje s povodňovými komisemi obcí Horka II (Sázava nad
městem), Chabeřice (Sázava pod městem), Soutice (Želivka pod městem) a s povodňovou komisí
pověřené obce Kutná Hora.
Dále se správci a provozovateli vodních toků v územní působnosti (Povodí Vltavy, státní
podnik, závod Dolní Vltava, Lesy ČR – správa vodních toků, pracoviště Benešov) a s majiteli vodních
děl.
V případě Povodňové komise pověřené obce Kutná Hora plní jejich nařízení.
Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona, přejímá řízení
ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný, (např. při
povodni 08/2002, 03-04/2006).
Město vyhlásí při upozornění nadřízeného povodňového orgánu (povodňové komise města
Kutná Hora) nebo při dosažení limitu srážek, limitu vodních stavů a průtoků, zjištěném zvýšeném
vodním stavu příslušný stav povodňové aktivity a zároveň zajistí stálou službu z vlastních
povodňových hlídek a z vedoucího a členů povodňové komise, která bude zajišťovat následující
opatření.
AKTIVACI POVODŇOVÉ KNIHY (DENÍKU) - PŘÍLOHA POVODŇOVÉHO PLÁNU, KDE
BUDOU ZAPISOVÁNY TYTO ÚDAJE :






všechna provedená opatření ochrany před povodněmi ;
vodní stavy a průtoky ve stanicích Světlá nad Sázavou a Zruč nad Sázavou (Sázava), Soutice,
odtok z vodního díla Švihov (Želivka);
množství vypadlých srážek na vlastní srážkoměrné stanici, nebo na stanici VD Švihov;
vlastní informace získané například z Internetu (radarová služba ČHMÚ), a to na adrese

www.chmi.cz ;



předpovědi počasí a další obecné údaje o vodních stavech a denní předpověď průtoků
(zjištěné dotazem u ČHMÚ);
znění všech přijatých a odeslaných zpráv týkajících se ochrany před povodněmi;
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Každý zápis v povodňové knize (deníku) musí být podepsán.
V případě povodňového nebezpečí je povodňová komise města povinna zejména :
1)

upozornit obec níže po toku (obec Chabeřice a Soutice);

2)

sledovat povodňovou situaci a informovat se o jejím vývoji ;

3)

zajistit dosažitelnost odpovědných pracovníků, případně jejich neustálou přítomnost na místě
pro případ nutnosti ochranných prací, evakuace majetku a občanů apod. ;

14.1.

KONKRÉTNÍ ÚKOLY ČLENŮ POVODŇOVÉ KOMISE ZRUČ NAD
SÁZAVOU

14.1.1. PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Jméno a příjmení
Funkce v komisi

Nejlépe pracovník úřadu

Bc. Kristýna Jirkovská
Místopředseda komise
Rada města

Ing. Milan Růžička
člen komise

Konkrétní činnost
Při příjmu upozornění nebo výstrahy ČHMÚ, případně správce povodí
okamžité informování starosty obce, členů povodňové komise a
pozorovatele obce a následné zajištění pohotovosti členů podle pokynů
předsedy PK.
Seznámení osob a majitelů (správců) vytipovaných objektů s mírou
povodňového nebezpečí a formou jeho ohlášení
Nepřipustit žádné další stavby ve vyhlášeném záplavovém území, ani
v dosahu vody z drobných toků
Posouzení všech plánovaných staveb z hlediska povodňového ohrožení

Rada města

Připravit a projednat s majiteli pozemků ústupové cesty z nebezpečných
prostor

Nejlépe pracovník úřadu

1 x ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu města,
zejména s ohledem na telefonní spojení a ověření bydlení starých a
nepohyblivých osob v záplavovém území.
Zároveň prověřit zda tuto povinnost (revize povodňových plánů) plní i
majitelé (provozovatelé) firem – pokud jim zpracování uloží město
nebo vodoprávní úřad a pokud je budou mít zpracované.
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Mgr.Martin Hujer
Předseda komise

1x ročně (v období vegetačního klidu) provést povodňovou prohlídku
svého správního území. Povodňovou prohlídku směřovat na drobné
stavby, oplocení, průlehy v úpravách, nepovolené stavby, nepovolené
skládky, nevhodné (náletové) dřeviny, nánosy v korytě, materiály
zhoršující průběh povodně apod.
1 x za dva roky provést povodňovou prohlídku za účasti správců
vodních toků, vodoprávního úřadu a majitelů vodních děl se zaměřením
na bezpečnost vodních děl.

Nejlépe pracovník úřadu

Naučit se zajistit přenos informací z Internetu

Jan Sixta
Velitel SDH
Člen komise

Sestavení dvoučlenných hlídek ze členů SDH ke sledování případné
povodňové situace a předávání informací povodňové komisi města.

Mgr. Martin Hujer
Předseda komise

1x za dva roky provést formou protipovodňového cvičení nácvik
činnosti při velké vodě a zároveň provést proškolení týkající se
problematiky ochrany před povodněmi pracovníků městského úřadu a
členů povodňové komise.
Toto cvičení pokud možno provést i se spolupracujícími povodňovými
komisemi, tj. PK obcí Horka II, Chabeřice a Soutice.

14.1.2. OBECNÁ DOPORUČENÍ

Jméno a příjmení
Funkce v komisi

Konkrétní činnost

Mgr. Martin Hujer
Předseda komise

Doporučit všem právnickým i fyzickým osobám v záplavovém území
uzavření pojistky s některým pojišťovacím ústavem proti škodám
vzniklým velkou vodou.
Pozor ! Pojistka musí být přesně definována „ohrožení povodní“

Mgr. Martin Hujer
Předseda komise

Členy povodňové komise města jmenovat jmenovacími dekrety
starosty města. Pro případ povodně připravit zatavené jmenovky buď
„člen povodňové komise“ nebo „člen krizového štábu“

Strana 64

Povodňový plán pro město Zruč nad Sázavou, včetně místních částí

14.1.3. ZÁVAZNÁ DOPORUČENÍ

Jméno a příjmení
Funkce v komisi
Mgr. Martin Hujer
Předseda komise
Bc. Kristýna Jirkovská
Místopředseda komise
Bc. Kristýna Jirkovská
Místopředseda komise
MUDr. Josef Nádvorník
vedoucí lékař ZZ
Zruč nad Sázavou

Konkrétní činnost
Projednat s vedoucím provozního střediska Sázava (vodního díla
Švihov) přenos informací o dosažení limitu vodního stavu na odtoku
z VD Švihov rozhodných pro dosažení 1 stupně povodňové aktivity
na městský úřad
Zajištění stravování a ostatního materiálu pro evakuované osoby.
Zajištění stravování a ubytování pro osoby provádějících záchranné
práce.
Zajištění první pomoci a zajištění lékařské pomoci.

Stanovit evakuační místo (místa) pro shromáždění evakuovaných osob,
jejich stravování a ubytování.
Bc. Kristýna Jirkovská
Místopředseda komise

Tento prostor musí být bezpečně mimo záplavovou oblast, musí být
vybaven kuchyní, jídelnou, umývárnou, prostorem a vybavením na
spaní.
Vzhledem k tomu, že při zpracování povodňového plánu nebyl tento
prostor úřadem města stanoven, doporučuje zpracovatel školní zařízení,
velkou restauraci, ubytovnu bývalého Sázavanu, domov seniorů nebo
podobné zařízení.
Po dohodě bylo stanoveno jako evakuační místo pro osoby:
jídelna I.ZŠ, ulice 5. května, Zruč nad Sázavou
Využití dočasných deponií pro uložení látek škodlivých vodám a jejich
ochranu před zneužitím, případně odstranění látek škodlivých vodám;
(Zruč nad Sázavou – horní část, bývalého areálu Sázavanu)
Po dohodě bylo stanoveno jako evakuační místo pro látky škodlivé
vodám: horní část areálu Sázavan.

Městský úřad, resp.
rada města
Stanovení a koordinaci

Vyhražení skladovacích prostor evakuovaného materiálu
(Zruč nad Sázavou – horní část, bývalého areálu Sázavanu)
Užití přepravní a čerpací techniky;
Nasazení zdravotnického zabezpečení;
Zajištění stravování osob provádějících záchranné práce;
Čas pro přerušení práce v závadných provozech a nezávadnou likvidaci
zde používaných chemikálií;
K tomuto poslednímu bodu bude spolupracováno s profesionální
organizací, například střediskem chemické bezpečnosti, případně firmou
Dekonta a to i za cenu zvýšených
nákladů, vzhledem k možnosti
značných škod.

Strana 65

Povodňový plán pro město Zruč nad Sázavou, včetně místních částí

14.2.

POKYNY PRO KONTROLU A ÚDRŽBU PPO

Objekty jsou v době normálních průtoků v řece Sázavě, případně Ostrovském potoce
v klidovém stavu a jsou udržovány v provozuschopném stavu dle provozního řádu. V klidovém stavu
jsou prováděny na objektech tyto úkony.













Každých 6 měsíců a po výjimečných situacích jako je povodeň, se provede kontrola
funkčnosti zpětné klapky, zejména těsnění na talíři klapky. Budou odstraněny případné
usazeniny omezující funkčnost armatury.
Kontrola celkového vzhledu klapky, kontrola všech upevňovacích šroubů klapky a jejich
dotažení v případě potřeby. Dále kontrola závěsu kapky, kontrola stavu těsnění, vyčistění
dosedací plochy klapky a těsnění pro spolehlivé zajištění vodotěsnosti.
Pokud jsou některé části poškozeny, kontaktovat dodavatele pro dodání náhradních dílů.
Každých 6 měsíců se provedena kontrola funkčnosti všech hradítek jejich uzavřením a
opětovným otevřením. Před kontrolou funkčnosti hradítka budou vyčištěny sedimenty v místě
rámu hradítka. Bude provedeno doplnění mazacích tuků do mazacích míst.
Provede se kontrola stavu pryžového těsnění stavidla a v případě poškození se vymění. Dále
se provede kontrola plastových vodících lišt. Vřeteno i ovládání hradítka je nutno udržovat
v čistotě.
Pro uzavření hradítka otáčejte kolem po směru hodinových ručiček. Nepoužívejte
nepřiměřenou sílu při otáčení kolem, protože by mohlo dojít k poškození těsnění. Pro otevření
hradítka otáčejte proti směru hodinových ručiček.
Každých 6 měsíců (zpravidla na jaře a na podzim) provést kontrolu zanešení propustku pod
tratí, na kterém se bude osazovat těsnící vak, případné odstranění nánosů a jiného znečištění
Každé 2 roky je nutné provést revizi a případné pročištění všech revizních a čerpacích šachet.

14.3.

POKYNY PRO MANIPULACE S PPO ZA POVODNÍ NA
KANALIZAČNÍN SÍTI

Manipulace na objektech v zájmovém povodí při povodňové situaci budou prováděny dle
provozního a manipulačního řádu pro realizovaná opatření v rámci této stavby.
14.3.1. ULICE PRŮMYSLOVÁ A AREÁLU VARIELU

Protipovodňová ochrana stavebnin, ulice Průmyslová a areálu Varielu, 8 x zpětná klapka na
výustích z čerpacích šachet (drenáž a dešťová kanalizace)
14.3.2. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA NÁMĚSTÍ MUDR. JOSEFA SVOBODY
6 x zpětná klapka na výustích z čerpacích šachet (drenáž a dešťová kanalizace).
14.3.3. TĚSNÍCÍ PŘÍSYP ŽELEZNIČNÍHO TĚLESA

2 x zpětná klapka na dešťové kanalizaci (v betonových šachtách).
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14.3.4. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA AREÁLU SÁZAVANU

4 x zpětná klapka na výustích z čerpacích šachet (drenáž a dešťová kanalizace).

14.4.

LINIOVÁ OPATŘENÍ

Mobilní hrazení se začne stavět při dosažení prvního stupně povodňové aktivity s výhledem na
další zvedání hladiny, což na vodočetné stanici kategorie „A“ Zruč nad Sázavou ř. km 105.20 je při
vodním stavu 200 cm a průtoku 49.1 m3.s-1.
Pro lepší orientaci ohledně průběhů povodně na Sázavě, lze doporučit sledování i limnigrafu
ve Světlé nad Sázavou.
Pořadí výstavby mobilních bariér je popsán níže. Instalace mobilních bariér bude probíhat
v souladu s montážním postupem zhotovitele PPO.
14.4.1. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA STAVEBNIN, ULICE PRŮMYSLOVÁ A
AREÁLU VARIELU
Mobilní hrazení se bude stavět na plnou hrazenou výšku (toto platí pro stavbu všech mobilních
bariér z mobilního hrazení). Příjezd k mobilním bariérám je z ulice Průmyslová. Bariéry MB 1.1. a
MB 1.2. se nachází přímo na hraně údolní bermy u asfaltové silnice, Mobilní bariéra MB 1.3 a MB
1.4. se nachází v prostoru areálu firmy Variel.
Ke všem mobilním bariérám je bezproblémový přístup po zpevněné komunikaci. Podmínkou
užívání průstupů v areálu Variel je zanechání volného přístupu k hrazeným profilům.
Mobilní bariéra z pytlů z pískem se nachází na konci areálu firmy Variel u zavázání do násypu
železničního tělesa. Přístup k tomuto místu je nejlepší po štěrkové cestě vedoucí podél kolejí.
Číslo mobilní bariéry:
MB 1.1.
MB 1.2.
MB 1.3.
MB 1.4.

Kóta prahu:
328,29 m n. m.
326,30 m n. m.
328,03 m n. m.
328,35 m n. m.

Poznámka:
Zahradí se 12. v pořadí
Zahradí se 4. v pořadí
Zahradí se 10. v pořadí
Zahradí se 11. v pořadí

Bariéra z pytlů s pískem se zbuduje jako poslední, až budou všechny bariéry z mobilního
hrazení nainstalovány.
14.4.2. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA NÁMĚSTÍ MUDR. JOSEFA SVOBODY
Přístup k mobilním bariérám MB 2.1. a MB 2.2. ze vzdušné strany bude z náměstí
MUDr. Josefa Svobody přes parcely vlastníka dané nemovitosti MB 2.1 – (Janošíkovi, č.orientační
58), MB 2.2 – (Klatovští, č.o. 59). V případě nouze lze po předběžném souhlasu využít zpevněnou
cestu podél linie PPO přes pozemek pana Alana Kuzela (č.o. 57). Oba průchody budou v době mimo
povodeň zabezpečeny ocelovými vraty na vzdušné straně zdi.
Technické služby Zruč nad Sázavou musí být dohodnuty s majiteli pozemků na společných
klíčích od zámků na vratech, nebo na mechanickém způsobu zabezpečení vrat.
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Z hlediska hrozby bleskové povodně na Ostrovském potoce jsou tyto dvě mobilní bariéry
jedny z nejdůležitějších, jelikož mají v této linii PPO nejníže položený dosedací práh hradidel.
V případě hrozby bleskových povodní je dobré být v kontaktu s majiteli a v nočních hodinách
nechat na Ostrovském potoce hlídkovat strážníka městské policie, který případně zalarmuje
technické služby pro osazení těchto hradidel.
Příjezd k bariéře MB 2.3., která je umístěna v místě vjezdu do areálu truhlárny, dále
k bariérám MB 2.4. a MB 2.5. bude od křižovatky ulic 1. Máje a Nábřežní. Bariéry u Adrianů budou
mít ocelové brány s dřevěnou výplní umístěné na vzdušné straně zdi. Hradidla se budou osazovat ze
strany návodní a tudíž není potřeba náročná příprava.
Číslo mobilní bariéry:
MB 2.1.
MB 2.2.
MB 2.3.
MB 2.4.
MB 2.5.

Kóta prahu:
327,18 m n. m.
327,07 m n. m.
327,95 m n. m.
328,15 m n. m.
328,71 m n. m.

Poznámka:
Zahradí se 6. v pořadí
Zahradí se 5. v pořadí
Zahradí se 7. v pořadí
Zahradí se 8. v pořadí
Zahradí se 9. v pořadí

14.4.3. TĚSNÍCÍ PŘÍSYP ŽELEZNIČNÍHO TĚLESA
Na propustku pod železničním tělesem je navržen za povodně jako těsnící prvek nafukovací
gumový vak (MB 3.3), jehož instalaci zajistí HZS PS Zruč nad Sázavou, a provede se jako první.
Vak bude plněn vyškoleným hasičem pomocí přepouštěcího ventilu s manometrem s využitím
stlačeného vzduchu z láhve (ocelové, případně z kompozitních materiálů). V zadání dodávky vaku
byla stanovena podmínka koordinace napouštěcího ventilu s profesionálními hasiči ze Zruče nad
Sázavou.
Vak musí být osazen do upraveného místa v propustku s upraveným ostěním. Vak se nesmí
nafukovat ani na jednom z krajů propustku. V případě, že se z důvodu prodlení nestihne vak osadit na
správné místo, ale jen na konec propustku na vzdušné straně, musí být tento vak přitížen písčitým
násypem a následně hlintopísčitým valem nad terénem.
Mobilní bariéra MB 3.1 osazovaná v podchodu pro pěší pod železniční tratí bude zahrazena ze
vzdušné strany, případně s časovou rezervou z návodní strany. Příjezd k opatření je od náměstí
MUDr. Josefa Svobody. Podjezd pod železniční tratí šířky 4,9 m je hrazen s pomocí středové slupice
s opěrou. Vzhledem k tomu, že je místo dosedacího prahu v terénní sníženině a může být zaplaveno
vzdutou vodou z potrubí dešťové kanalizace, je doporučené začít se stavbou hrazení jako druhým
v pořadí.
Číslo mobilní bariéry:
MB 3.1.
MB 3.2.

Kóta prahu:
326,00 m n. m.
325,46 m n. m.

Těsnící vak

324,50 m n. m.

Poznámka
Zahradí se jako 3. v pořadí
Zahradí se jako 2. v pořadí
Jako 1. ho osadí HZS PS Zruč
nad Sázavou

14.4.4. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA AREÁLU SÁZAVANU

Mobilní bariéra MB 4.1. se nachází u areálu Sázavanu a zahrazuje přístup k řece Sázavě.
Příjezd k této bariéře je z ulice Tomáše Bati. Vysoká poloha dosedacího prahu umožňuje osazení
s časovou rezervou.
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Číslo mobilní bariéry:
MB 4.1.

14.5.

Kóta prahu:
326,58 m n. m.

Poznámka:
Zahradí se 13. v pořadí

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ , ČERPACÍ A REVIZNÍ ŠACHTY, ČERPÁNÍ
DEŠŤOVÝCH VOD

14.5.1. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA STAVEBNIN, ULICE PRŮMYSLOVÁ A
AREÁLU VARIELU



8 čerpacích šachet ČŠ 1.1. – ČŠ 1.8.
29 revizních šachet RŠ 1.1. – RŠ 1.29.

Číslo čerpací šachty

Typ čerpadla

Čerpadla poskytnou

ČŠ 1.1.

Kalové čerpadlo Honda 800 l .min-1

HZS PS Zruč nad Sázavou

ČŠ 1.2.

Kalové čerpadlo Honda 800 l .min-1

HZS PS Zruč nad Sázavou

ČŠ 1.3.

Mobilní čerpadlo Autoprime QL 200

Technické služby

ČŠ 1.4.

viz. ČŠ 1.3.

viz. ČŠ 1.3.

ČŠ 1.5.

Cisternová automobilová stříkačka CAS –
24

ČŠ 1.6.

Možnost osazení mobilního čerpadla

ČŠ 1.7.

Mobilní čerpadlo Honda WT40X

ČŠ 1.8.

Kalové čerpadlo KDF 400V/třífázové 1200
l .min-1 + elektrocentrála

HZS PS Zruč nad Sázavou

Technické služby
HZS PS Zruč nad Sázavou

Poznámka: Za menších povodní do cca Q10 stačí osazení pouze fialově a červeně
označených čerpadel. ČŠ 1.3. je nejníže položena a sbírá vodu za menších povodní i z okolních
ČŠ kromě okrajových ČŠ 1.1, 1.7 a 1.8.
14.5.2. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA NÁMĚSTÍ MUDR. JOSEFA SVOBODY



2 čerpací šachty ČŠ 2.1., ČŠ 2.2.
13 revizních šachet RŠ 2.1. – RŠ 2.13.
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Číslo čerpací šachty

Typ čerpadla
Cisternová automobilová stříkačka CAS –

ČŠ 2.1.

32

ČŠ 2.2.

Mobilní čerpadlo Autoprime QL 150

Čerpadla poskytnou
HZS PS Zruč nad Sázavou
Technické služby

14.5.3. TĚSNÍCÍ PŘÍSYP ŽELEZNIČNÍHO TĚLESA


Čerpání případných dešťových vod na vzdušné straně mobilních bariér

Číslo mobilní
bariéry

Typ čerpadla

Čerpadla poskytnou

MB 3.1.

Plovoucí čerpadlo Maximum 1200 l . min-1

HZS PS Zruč nad Sázavou

MB 3.2.

Plovoucí čerpadlo Maximum 1200 l . min-1

HZS PS Zruč nad Sázavou

14.5.4. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA AREÁLU SÁZAVANU:



3 čerpací šachty ČŠ 4.1. – ČŠ 4.3.
8 revizních šachet RŠ 4.1. – RŠ 4.8.
Čerpání prosáklých vod bude za menších povodní do Q10 probíhat z čerpacích šachet ČŠ 4.1. a
ČŠ 4.3., pouze v případě větší povodně a vyšších průtoků v drenážním potrubí se následně začne
čerpat i z ostatních ČŠ. Pro tyto účely lze primárně použít čerpadlo Honda WT40X
Číslo čerpací šachty
ČŠ 4.1.

ČŠ 4.2.

Typ čerpadla

Čerpadla poskytnou

Cisternová automobilová stříkačka CAS –
24 Liaz
Mobilní čerpadlo Honda WT40X
(pouze v případě větší povodně)

SDH Zruč nad Sázavou

Technické služby

Cisternová automobilová stříkačka
ČŠ 4.3.

RŠ 4.3.

CAS 24 RTO ŠKODA - 706 240 l.min-1
Kalové čerpadlo KDF 240V 600 l.min-1
(pouze v případě větší povodně)

Strana 70

HZS PS Zruč nad Sázavou

HZS PS Zruč nad Sázavou

Povodňový plán pro město Zruč nad Sázavou, včetně místních částí

14.6.

TECHNICKÉ A DOKUMENTAČNÍ ZÁZEMÍ



povodňový plán obce;



provozní řád ČOV. Je nutné aby v tomto provozním řádu byla uvedena činnost za velké vody,
pokud je v dosahu velké vody – příloha povodňového plánu obce;



povodňové plány dalších objektů v záplavovém území;



součinnostní vztahy na ochranu obce (majetku obyvatel);



mechanizace, stroje a čerpací technika navržené v kapitole 13.4. organizační části a upravené
podle možnosti města;

14.7.

STAV BDĚLOSTI – I. STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Je dosažen při limitech uvedených v kapitole 9. 1 na straně 46 – 47 věcné části.

Jméno a
příjmení

Konkrétní činnost

Nejlépe pracovník
úřadu, pověřený
starostou města při
výstraze ČHMÚ,
(správce toku)

Ihned informuje starostu města o dosažení I. stupně povodňové aktivity
při dosažení limitu vodních stavů, případně srážek pro vyhlášení stupně
povodňové aktivity na území města.

Provede aktivizaci členů povodňové komise, v případě povodně na
Sázavě a Želivce se povodňová komise ihned sejde na městském úřadě.
Bc. Kristýna Jirkovská
Místopředseda komise

Provede aktivizaci povodňových hlídek přes SDH a zajištění jejich
kontaktu s povodňovou komisí .
V případě povodně na drobných tocích ihned vyšle na místo SDH,
případně požádá o pomoc HZS.

Mgr. Martin Hujer
Předseda komise
Bc. Kristýna Jirkovská
Místopředseda komise
Bc. Kristýna Jirkovská
Místopředseda komise
Jan Sixta
Velitel SDH
Člen komise
Bc. Kristýna Jirkovská
Místopředseda komise

Naváže a udržuje kontakt s povodňovými komisemi obcí Horka II,
Chabeřice a Soutice a s povodňovou komisí obce s rozšířenou
působností Kutná Hora.

Informuje majitele objektů ve správním území města o nebezpečí
zatopení jejich majetku. Informace musí být průkazná a musí být
zapsaná do povodňové knihy.
Provede prohlídku míst určených k evakuaci osob a materiálu.
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Pozorovatelé města,
případně někdo z
úřadu

Zajistí postavení povodňových hlídek na problematická místa na
Sázavě, Želivce a Ostrovském potoce, případně na drobných tocích a
jejich kontakt s komisí dle potřeby.

Jan Sixta
Velitel SDH
Člen komise

14.8.

Zaznamenává srážky z vlastní srážkoměrné stanice, případně přebírá
srážky a odtok z VD Švihov, dále přebírá údaje z limnigrafu Světlá nad
Sázavou (Internet, nebo PK Světlá nad Sázavou) a z limnigrafu Zruč
nad Sázavou (Internet, nebo vlastní měření).

STAV POHOTOVOSTI – II. STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Je dosažen při limitech uvedených v kapitole 9. 1 na straně 46 – 47 věcné části.
Jméno a příjmení

Konkrétní činnost

Pozorovatel obce,
povodňové hlídky

Zajistí zvýšenou četnost sledování vodních stavů, včetně jejich
tendence
(četnost se na Sázavě a Želivce zvyšuje pomocí Internetu na cca 2
hodiny).

Bc. Kristýna Jirkovská
Místopředseda komise

Bc. Kristýna Jirkovská
Místopředseda komise

SDH

Provozovatel ČOV
Mgr.Martin Hujer
Předseda komise
Bc. Kristýna Jirkovská
Místopředseda komise

Zajistí informaci obyvatel v dosahu velké vody, včetně obsluhy ČOV o
hrozícím nebezpečí předem stanoveným způsobem (telefonicky,
hlídkovou službou, sirénou.
Informace se týká i majitelů rekreačních nemovitostí a ve Vašem
vlastním zájmu doporučuji její průkaznost, včetně zápisu do
povodňové knihy.
Po dohodě s ostatními povodňovými orgány vyhlásí pohotovost pro
majitele (provozovatele) vodních nádrží nad městem s výjimkou VD
Švihov, kde bude pohotovost nařízena centrálním vodohospodářským
dispečinkem Povodí Vltavy.
Kontroluje a zajišťuje (uvolňuje) průtočné profily pod jednotlivými
mostky a lávkami ve městě na drobných tocích, případně uvolňuje
některé profily na přítocích.
Poznámka! Činnost při ochraně před povodněmi je považována za
překážku při práci z důvodu obecného zájmu, viz § 124 Zákoníku práce
s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku
Provádí opatření podle svého provozního řádu
Řídí ochranné práce v ohrožených oblastech města.
V případě stoupající tendence vodních stavů požádá majitele objektů o
ukončení prací a o dobrovolnou evakuaci.
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14.9.

STAV OHROŽENÍ

Je vyhlášen při limitech uvedených v kapitole 9. 1 na straně 46 – 47 věcné části a
v povodňové knize potvrzené stoupající tendenci.
Povodňová komise pracuje nepřetržitě a zajišťuje především tyto činnosti:


Sleduje vodní stavy včetně jejich tendence dle potřeby (technická četnost je 1 hodina);



Při povodni, která se blíží hodnotou Q100 okamžitě připravuje a zahajuje evakuaci
z chráněného území všemi dostupnými prostředky;



Zajišťuje evakuaci osob, a to s předností osob starých a nepohyblivých.



Zajistí náhradní ubytování, stravování a lékařskou pomoc pro evakuované osoby a pro
záchranné složky;



Provádí evidenční činnost o povodni, fotodokumentaci, označení nejvyššího dosaženého stavu
apod.;



Zajistí zabránění vstupu cizích osob do evakuovaného území – Policie ČR, Městská policie,
SDH, dobrovolníci z důvodu možného rabování;

14.10.















OPATŘENÍ PO POVODNI

Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, odvolají se stupně povodňové aktivity, (II a III SPA);
Tato skutečnost se ohlásí nadřízené povodňové komisi.
Provede se kontrola revizních a čerpacích šachet, zjištěné závady se neprodleně odstraní a
případné nánosy se pročistí. Zvláštní pozornost je nutno věnovat kontrole hradítek a zpětných
klapek. V případě zjištění poškození je nutno nechat provést opravu;
Provede se kontrola všech dílů mobilního hrazení, které bude následně očištěno,
nakonzervováno a uloženo do skladu Technických služeb;
Demontáž a uskladnění mobilního hrazení a taktéž těsnícího vaku zajistí Technické služby
Zruč nad Sázavou.
Pracovníci povodňové komise kontrolují, případně koordinují práce na likvidaci povodňových
škod a postupnou obnovu funkcí veškerých zařízení. (obnova dopravního systému,
zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody, obnova infrastruktury obce atd.);
Zajistí podmínky obnovení provozu a funkcí města a zjištění celkových povodňových škod –
pro pojišťovnu;
Zajistí vyčerpání vody ze zaplavených obecních studní, ze sklepních prostor včetně odstranění
bahnitých nánosů, dále posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemických
rozborů;
Zajišťují deratizaci a dezinfekci všech povodní dotčených veřejných prostranství;
Koordinují spolu s majiteli odborné prohlídky jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich
stavu (především posudek statika);
Vyžádají si od jednotlivých majitelů (provozovatelů, správců) soupisy povodňových škod do
souhrnné zprávy;
Zprávu o provedených prohlídkách a soupis škod předkládá povodňová komise městského
úřadu Zruč nad Sázavou povodňové komisi obce s rozšířenou působností Kutná Hora.
Vzor zprávy je uveden v příloze povodňového plánu.
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Dále učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně a o opatřeních
na ochranu před povodněmi, příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších okolnostech souvisejících s
povodní.
Záznamy budou podkladem pro posouzení činnosti provedených opatření a pro návrh oprav,
údržby, investic a dalších opatření na ochranu objektů před povodněmi.
V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být
provoz obnoven až po provedené revizi všech těchto zařízení.
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15.

EVAKUAČNÍ PLÁN

Evakuace osob z ohrožených částí města Zruč nad Sázavou bude provedena na základě
dohody do 2 hodin po vyhlášení ohrožení.
Přednost v evakuaci mají osoby staré a nepohyblivé.
Je třeba v případě evakuace vést přesnou evidenci evakuovaných osob tak, aby byla zajištěna
bezpečná evakuace a nedošlo k ohrožení obyvatel ani záchranářů.
Platí zkušenost, že zhruba 10 – 20% evakuovaných osob využije možnosti ubytování
v připravených prostorách. Ostatní využijí možnosti ubytovaní u známých a příbuzných.
Tyto osoby ve vlastním zájmu musí svůj pobyt nahlásit městskému úřadu.

15.1.

SHROMAŽDIŠTĚ OSOB

Shromaždiště osob bude ve vyšších částech města Zruč nad Sázavou – školní jídelna a
městská sportovní hala. Odtud dojde k odchodu nebo odjezdu osob do bezpečí.

15.2.

ZAJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY

Přepravu zajistí povodňová komise pro osoby staré a nepohyblivé. Ostatní obyvatelé se budou
evakuovat vlastními silami.

15.3.

VYBAVENÍ VLASTNÍ

Evakuovaní si musí vzít s sebou především osobní doklady, potřebné léky, kartičku
zdravotní pojišťovny.
Z dalších doporučených věcí lze jmenovat: jídelní misky (ešusy), příbor, lžíci, osobní
hygienické potřeby, věci na spaní (deky, spací pytle) apod.

15.4.

VYBAVENÍ ZAJIŠTĚNÉ

Další materiál potřebný pro evakuované: lehátka, nafukovací matrace, deky, jídlo, pití,
materiál první pomoci, zdravotní službu, pomoc psychologa apod. zajišťuje povodňová komise města,
a to ve velmi omezené míře.
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ZNÁMÉ A DOPORUČENÉ POVODŇOVÉ PLÁNY
NEMOVITOSTÍ

16.

V §71 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) odstavec 4 je napsáno:
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 k návrhu jejich vlastníků vodoprávní úřad.

16.1.

ZNÁMÉ POVODŇOVÉ PLÁNY

Objekt
Zpracovatel PP
Areál Sázavan – Zruč
nad Sázavou, provozní a Jiří Habermann–Rammy
skladové objekty č. 20 a
20 A
Areál skladu a prodejny
Stavebnin, Zruč nad
Jiří Habermann–Rammy
Sázavou

Doba zpracování

Majitel objektu

9-10/2000
09/2007

TRW autoelektronika

Světla Rendl, s.r.o.

2003

16.2.

Ing. Tomáš Kendík

1-2/2001

DOPORUČENÉ POVODŇOVÉ PLÁNY

Vzhledem k míře ohrožení zpracovatel navrhuje vypracování samostatných povodňových
plánů pro tyto nemovitosti. V řadě případů i havarijních plánů ve smyslu zákona o vodách

Objekt

Doba zpracování

Zpracovatel PP
Zpracováno

Variel
Lakovny s.r.o.
Kovomont
Části bývalého Sázavanu
Provozní řád

ČOV Zruč
J  M Trend
Prodejna Čeleda
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Restaurace na Ostrově
Konečné slovo má ovšem vodoprávní úřad – MěÚ Kutná Hora – odbor životního prostředí,
který může jejich zpracování nařídit. Město Zruč nad Sázavou jej může pouze vyžadovat.
U ČOV Zruč nad Sázavou buď vlastní povodňový plán nebo by měla být do provozního řádu
doplněna kapitola o činnosti při velké vodě, pokud zde není uvedena.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.

Pracovníci městského úřadu, členové zastupitelstva a členové povodňové komise města budou
s tímto povodňovým plánem seznámeni a poučeni o svých povinnostech.
Povodňový plán bude trvale k dispozici na dostupném místě.
Nastanou-li změny v předpokladech, ze kterých povodňový plán vychází, (například
plánovaná výstavba) je nutné jej novým podmínkám přizpůsobit.
Revize organizační části povodňového plánu bude prováděna 1x ročně, záznam o revizi bude
proveden přímo do povodňového plánu.
Revize věcné a grafické části povodňového plánu bude prováděna při významných změnách.
Tato revize musí být schválena vyšším povodňovým orgánem a rovněž zaznamenána do
povodňového plánu;
Zpracovatel povodňového plánu Jiří Habermann–Rammy (IČ 47146966), telefon 604 863 838,
724 369 574, e-mail : habermann@rammy.net děkuje za podněty a cenné informace :





panu
panu
panu
panu

Mgr. Martinovi Hujerovi
Ing. Ivo Novákovi
Ing. Milanu Růžičkovi
Ing. Janu Klofáčovi

– starostovi města;
– tajemníkovi MěÚ;
– vedoucímu stavebního odboru MěÚ;
– úsekovému technikovi Povodí Vltavy, státní podnik
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IV. PŘÍLOHY- GRAFICKÁ ČÁST
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SEZNAM PŘÍLOH
1)

Povodňová kniha a záznamy z pozorování. (1 x samostatná kniha)

2)

Důležitá spojení včetně povodňových komisí

3)

Osnova souhrnné zprávy po povodni

4)

Statut povodňové komise města Zruč nad Sázavou

5)

Hladiny velkých vod v jednotlivých profilech Sázavy, Želivky a Ostrovského potoka
v územním celku města Zruč nad Sázavou

6)

Mapy záplavového území na Sázavě, Želivce a Ostrovském potoce

7)

Fotodokumentace ohrožených nebo problematických objektů 05/2014

8)

Měrné křivky (vztah cm/m3.s-1) limnigrafických stanic kategorie „A“ a „B“ Zruč nad Sázavou,
Soutice, Nesměřice, a Světlá nad Sázavou
SCHVALOVACÍ DOKUMENTACE

9)

Žádost o stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik – PS 7 k revizi povodňového plánu města
Zruč nad Sázavou

10)

Stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik – PS 7 k revizi povodňového plánu města Zruč nad
Sázavou

11)

Žádost o schválení revize (nové potvrzení souladu) povodňového plánu města Zruč nad
Sázavou s povodňovým plánem pověřené obce Kutná Hora

12)

Schválení revize (nové potvrzení souladu) povodňového plánu města Zruč nad Sázavou
s povodňovým plánem pověřené obce Kutná Hora
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18.

DŮLEŽITÁ SPOJENÍ

Při povodňových situacích, které pro město Zruč nad Sázavou představují nebezpečí,
v některých případech dochází, zejména prostřednictvím sdělovacích prostředků, k zveřejňování
neověřených zpráv dezinformujících veřejnost.
V takových případech jsou směrodatnými pouze informace zveřejněné kompetentními orgány.
Proto jsou dále uvedena spojení, kde lze získat ověřené údaje.

Vstupní informace musí přijít od obce s rozšířenou působností Kutná Hora,
další informace získává ohrožený subjekt, v tomto případě městský úřad Zruč
nad Sázavou nebo povodňová komise města Zruč nad Sázavou sama.
18.1.

INTERNET A TELEFONY, KDE LZE ZÍSKAT AKTUÁLNÍ
INFORMACE

Na těchto internetových stránkách a telefonních číslech lze získat informace o vývoji vodních
stavů a počasí.
INTERNETOVÉ ADRESY
www.chmi.cz

www.pvl.cz

www.voda.gov.cz

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Na Šabatce 17, 140 00 Praha 4
Ústředna
Náměstek pro hydrologii

244 031 111
244 032 300
244 032 315
244 032 313

Odbor hydrologických předpovědí

244 032 214

Meteorologická služba

244 032 269

Internetová adresa kam jsou některé údaje přenášeny
Automaticky

www.chmi.cz

POVODÍ VLTAVY, státní podnik – ŘEDITELSTVÍ, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Ústředna
221 401 111
257 329 425
Centrální vodohospodářský dispečink
257 326 310 tel+fax
724 067 719
Internetová adresa, kam jsou některé údaje
www.pvl.cz
přenášeny automaticky

POVODÍ VLTAVY, státní podnik–ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA , Grafická 36, 150 21 Praha 5
Ústředna závodu v Praze

257 099 111
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Ředitel závodu Dolní Vltava – Ing. Jiří Friedel
se sídlem v Praze
Vedoucí provozního střediska 7 – Sázava – Ing. Jiří
Brzoň se sídlem na vodním díle Želivka
Úsekový technik Sázava II. – pan Ing. Jan Klofáč se
sídlem v Havlíčkově Brodě
Vedoucí hrázný vodního díla Švihov – pan Radovan
Synek

257 099 200
602 299 214
jiri.friedel@pvl.cz
317 850 032, 602 500 024
fax 317 850 034
jiri.brzon@pvl.cz
569 428 208
723 029 186
jan.klofac@pvl.cz
317 850 031, 605 563 684
fax 317 850 034
radovan.synek @pvl.cz

LESY ČR – SPRÁVA TOKŮ, OBLAST POVODÍ VLTAVY –Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Telefon
956 954 111
GSM brána
724 523 258
Fax
317 705 619
E-mail
ost54@lesycr.cz
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR STČ. KRAJE, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Telefon
950 870 011
Fax
950 870 001
E-mail
podatelna@sck.izscr.cz
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR STČ. KRAJE, územní odbor Kutná Hora, U Zastávky
280 284 03 Kutná Hora – Sedlec
Telefon
950 875 011
Fax
950 875 001
E-mail
podatelna. kh@sck.izscr.cz
ps.kutna.hora@sck.izscr.cz
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR STČ. KRAJE, Stanice Zruč nad Sázavou, Jiřická 77
285 22 Zruč nad Sázavou
Telefon
950 877 011
Fax
950 877 001
ps.zruc.nad.sazavou@sck.izscr.cz
E-mail
MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU, ZÁMEK 1, 285 22 ZRUČ NAD SÁZAVOU
Telefon
327 531 579
Starosta
327 531 426
Tajemník
327 532 814
E-mail
podatelna@mesto-zruc.cz
E-mail (starosta města)
starosta@město-zruc.cz
E-mail (tajemník)
tajemnik@město-zruc.cz
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OBECNÍ ÚŘAD HORKA II, č.p. 1, 285 22 ZRUČ NAD SÁZAVOU
Telefon
327 531 531, 327 532 733
E-mail
horka2@email.cz
OBECNÍ ÚŘAD CHABEŘICE, čp. 9 285 22 ZRUČ NAD SÁZAVOU
Telefon
327 531 741
Fax
327 532 111
E-mail
obec@chaberice.cz
OBECNÍ ÚŘAD SOUTICE, čp. 104 257 71 SOUTICE
Telefon
Fax
E-mail

317 851 523, 317 851 259
602 865 093
317 851 523
obec.soutice@tiscali.cz

Místní podnikatelské subjekty, které mohou pomoci.
Kontakty na majitele techniky vhodné pro bourání nakupených ker
Jindřich Drnovec
Ledeč n.S.
Tel.: 569721654

Povodí Vltava p. Drábek - UDS, menzimuc ...
602255381,

Hradecká společnost s.r.o.
Ledeč n.S.
569720730

p.Drnovec Ledeč n/S. - UNC, menzimuck
2x,UDS,pásový bagr .. ..603478422 /
nasmlouvaný s povodím Vltava /,

Evos – Hydro, s.r.o.
Ledeč n.S.
569720996

Hradecká s.r.o Ledeč n/ S veškeré zemní práce a
technika UDS, menzimuck 2x,pásový
bagr + buldozer viz: internet.stránky ... p.Barták
602255381

p.Drnovec – 603 478 422
p.Barták (Hradecká) – 602 255 381

PS: Technika je vhodná pro možnost vjet do
vody !!!

p.Šemík (Evos) – 777 297 947

12.7. Kontakty na majitele ohrožených nemovitostí, osoby určené k přednostní evakuaci (1), (2)
Seznam je považován za důvěrný a mohou s ním pracovat jen pracovníci MÚ Zruč nad Sázavou, kteří
jsou členové povodňové komise města.
Starší osoby jsou označeny (1), osoby méně pohyblivé (2).
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Nábřežní ulice

č.p.

Příjmení , jméno

129
118

Adrián Tomáš (1)
Adrián Jan
Židlík Miroslav (2)

607 24 87 18
606 61 12 04
723 14 68 71

117

Čiháková Marie

603 177 113

116
115
114
73
72

327 53 11 90

175
169
176

Žáček Michal (nejezdí)
Kašný Jaroslav
Michálek Jiří
Forejt Jiří (5)
Sedláček Miloslav
+ Fišerovi (6)
Rozkošný Pavel (1)
Devera Karel (2)
Kytka Marcel (2)

177

Rathouský Vrat.

2 61 91 08 56

telefon

327 53 14 99

mobil

777 417 596
723 600 077
739 130 671
732 288 366
732 500 791
722 966 307
607 861 403

602 390 371

Adresa kontaktní
osoby

Slunný Vrch 784, Zruč n.S.
Jarníková 1890, Praha 4
Nábřežní 115, Zruč n S.
Nábřežní 175, Zruč n S.

Na Výšině 493, Ústí n.L. Neštěmice
Na Okruhu 391, Praha 4 Písnice

Náměstí MUDr.Svobody

č.p.

Příjmení , jméno

57

Dipl.Ing. Alan Anton Wenzel byt 0049 603 966 87
kancelář
Kuzel (Německo)
0049 605 673 097 20
Janošík Josef (2)
Klatovský Jiří (5)
327 53 22 03
Maryška Jiří
Puldová Eva (1–2)
Fiala Jaroslav
Pávek Milan
2 71 72 51 28
Ing.Horák Vladimír

58
59
60
171
34
33

Telefon

Mobil

Nám. Mudr. Svobody 57
Zruč n.S.
602 334 296
737 427 181
603 177 120
728 160 991
606 838 662
603 280 428

30

Buriánek Bed.
Jelínková Anna
Gornerová (6)

26

Fikrtová Dana
Králová Jitka

608 260 198
732 95 75 03
605 408 577

25
24
199
22
23

Malý Viktor
Hejl Martin
Maxa Miloslav (2)
Nácovský Jindřich (2)
Zedníček Ota (4)

603 24 88 51
732 480 292
603 107 227
607 911 945
776 834 309

327 531 401 záznam.

327 53 11 05
327 53 12 36
327 53 21 23
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Adresa

608 064 788 a
774 363 189

Jabloňová 865, Zruč n.S.
Nám. Svobody 171, Zruč
n.S.
K Louži 8/1257, Praha 10
Janského 2416/29,
Stodůlky, Praha 5
Vlašimská 204, Zruč n.S.

Václava Rabase 856,
27201 Kladno
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Čeleda Pavel, Čeledová
Agata
Kociánová

111

Vlašimská ul.
č.p.
Příjmení, jméno

327 531 298

telefon

mobil

Jelínek Pavel

327 53 11 29

Říční ul.
č.p.
Příjmení, jméno

telefon

193

27
28
29
120/0158
chata

Adresa

Šťáhlová Veronika
Flekal Jan
Sochůrek Josef
Ing. Sudová Hana

773239624

Říční 586, Zruč n S.
Říční 28, Zruč n S.
Říční 29, Zruč n S.
Petýrkova 1991, Praha 4 - Chodov

Krňák

607 954 156

Průša
Wagenknechtová Marie
Wagenknechtová Šárka
Přenosilová Jiřina
Císařovský Jiří

297
296

Adresa

mobil

Luční ul.
č.p.
Příjmení, jméno
299
298

(zahrádka ostrůvek)

728 727 064

723 213 053

telefon

Mobil

Adresa

732 983 235

Luční 298, 28522 Zruč nad Sázavou

327 53 22 72

607 513 142
723 644 052

mobil

Ke Stadionu

č.p.

Příjmení, jméno

telefon

919

Váňa Jaroslav

327 53 18 15

Adresa
Ke Stadionu 919, Zruč n.S.

1. Máje

č.p.

Příjmení, jméno

69

Kadlecová Alena

telefon

mobil
777 307 878

Adresa
1. Máje 69, Zruč nad S.,
bývalý hostinec

Chaty proti půjčovně lodiček (aktualizace květen 2013)
č.e.
Příjmení, jméno
telefon
mobil

Adresa

057

0049 603 966 87

Nám. Mudr. Svobody 57, Zruč n S.

602 415 759

Draaobejlova 53, Praha 9-Libeň
Havířská Stezka 140, Hutná Hora –
Šipší

1058
059

1060
1061
062
1063

Kuzel Alan Anton Wenzel,
Dipl. Ing.
Skálovi Josef a Věra
Drahokoupilovi Jana a 321724276
Pražská
Antonín + Lenka Drah.
teplárenská
Česákovi Luboš a Vlasta
Kateřina Nová
Lapáček Jan
Hromádková Hana

604 968 044
731 151 412
728 917 842
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064
065

Tesaříkovi Jiří a Anna
Strnad Pavel

Chaty u Chabeřského mlýna
č.p.
Příjmení, jméno

323 637 267

723 516 075
603 506 637

Petrovice
Modletice 26, 251 01
Nám. Mudr. Svobody 65, Zruč n S.

telefon

mobil

Adresa

066

Šindler Michal
Švihálková Šindlerová Lenka

776 072 859
774 906 607

Patáčkova 1459/73 Břenov, Praha 6

1067
1068

Karafiát Jiří
Ing. Vondra Milan

724 123 570
775 321 726

070

Ing. Jiří Kolář

071
072

Chlumská Eliška
Fišerová Věra
Sedláčková Jana

Nad Městem 1067, Zruč n.S.
K Homolce 711, 154 00 PrahaSlivenec
Vajdova 1036/15, Hostivař, 10200
Praha 10
Slepá 71, Zruč n S.
Nábřežní 72, 28522 Zruč nad
Sázavou

073
074

Vosmanských Dana a Jaromír
Lukáš Drahokoupil

721 019 286

Sladkovského 1035, 289 11 P
Čáslav, Filipovská

mobil

Adresa

Chaty proti montážnímu podniku
č.p.
Příjmení, jméno
telefon

1075
Závorkovi Josef a Iveta
Poznámka: aktualizace květen 2013, N – nedostupné, X zrušen.

Nádražní 75, Zruč n. S.

Nesměřice

č.p.

Příjmení, jméno

19

Martin Turek

40
43
45

Charvát Stanislav
Šindler Milan
Kříž Josef
Kulichová Jitka
Buriánek Pavel
Buriánek Bedřich
Demutová Naděžda

30

Ohrožené podniky
č.p.
Název podniku
1034

Variel a.s.

1018
1017
1036

DK Lakovny s.r.o.
Kovomont s.r.o.
Ing.Svoboda Zdeněk
Drudík Jaroslav - Pallasit
Stejskal Ladislav - Thermo

55

telefon

327 53 42 29
327 53 42 30

327 513 181

mobil

Adresa

606 209 963
606 216 351
736 439 154
731 562 960
737 983 224
737 983 224
732 698 280

Přímá 864, Zruč n S.

607 016 837

telefon

Mobil

327 536 200
327 53 62 41
327 53 21 21

327 53 11 27
327 531 799 domů
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774 820 644
731 408 577
608 02 88 09
723 536 972

Na Šafránce 1765/13, Praha 10
Vlašimská 294, Zruč n S.
Domažlická 747, Kutná Hora

Adresa
Průmyslová
(Kovář Jiří)
Průmyslová
Průmyslová ( p. Přenosil)
Průmyslová
Průmyslová
Průmyslová
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1016
600

Krauer Jar. – Krauer TIP
TRW autoelektron s.r.o.
Benešov 317 972 212
Mikulášek

600

CENTURY

600
600
600
600

FRIGERA
TEDOM ENERGO
SPOJSTAV
VADOS
Vodoh.sp.Vrchlice-Maleč

75
74
60,61
36
953

327 54 22 32
317 972 111
317 972 201

724 227 437
327 542 680

Průmyslová, Zruč
Uhl.Janovice
Okružní, ( Budil – Benešov )

603 113 843

327 585 972

327 531 259

327 53 14 50
327 53 11 10

Noch Kayaks
Janošík Josef - OSTROV
Marhan Jiří
Maryška Jiří - TREND
Opatová Zlata
Šrůma Milan
ZEDOB s.r.o.
327 53 22 13
Truhlářství – Řimnáč Jan
Autoopravna – Louda Zdenek

721 601 227
602 601 452
604 293 857
327 531 160
602 493 709
605 242 362
602 334 296
603 38 93 21
603 177 120
603 177 123

Moc
Vacek
p. Šaněk
Nábřežní
Nábřežní ul.
Elektrárna
nám.MUDr.Svobody
Sulovice 6, 284 01 Svatý Mikuláš

602 392 136
777 601 265
603 720 868

Družební, Zruč
Průmyslová
Průmyslová

KONTAKTY NA MAJITELE REKREAČNÍCH OBJEKTŮ NA LEVÉM BŘEHU SÁZAVY

Aktualizace z roku 2009
Aktualizováno srpen 2009, majitelé dle katastru nemovitostí (od Sázavanu až po Chabeřický mlýn,
levý břeh) byli vyzvání, aby oznámili kontakt. Ze 16 se ozvalo 11, jeden dopis vrácen poštou –
odstěhoval se.
Písemný podklad – výpis z KN je uložen v povodních.
Jiří Tesařík, Modletice 26, Doubravice, pošta Říčany 251 01, telefon 723 516 075, 323 637 267
Dana.Vosmanska @ seznam.cz, 607 769 129
Město Čáslav, Holíková Irena, mail: holikova@meucaslav.cz , tel. 723680405, 327300116
tel. Městská policie Čáslav:327300240 (nepřetržitý provoz)
David a Radim Sochorovi, Helichova 574/14, 290 01 Poděbrady, vráceno, odstěhovali se.
email: schwarzvaclav@seznam.cz, mobil: Schwarz 724956568, Schwarzová 723336533
A. Drahokoupil, Havířská Stezka 140, 280 01 Kutná Hora, Tel.č. 608 023 147 nebo 602 415 759, email: drahokoupil@mth-kolin.cz, 321 724 276
Ing. Milan Vondra tel. 775 321 726 , email. milan.vondra@post.cz
jaroslav.vedral@volný.cz , mobil 604 803 771
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Luboš Česák st., tel. 603 450 300, email - lubos.cesak@seznam.cz, Luboš Česák jun.,
tel. 604 968 044, email - LubaC@seznam.cz
V. Sýkorová, Poděbrady : 732 627 766
Pan Stárek 728 674 620
Lukáš Drahokoupil, drahokoupil.lukas@post.cz, telefon 739 343 047
Hana Hromádková, telefon 728 917 842
18.2.

POVODŇOVÁ KOMISE MĚSTA ZRUČ NAD SÁZAVOU
(stav ke dni 31. 5. 2014)

Funkce v komisi
Předseda

Místopředseda
Tajemník
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

18.3.

Jméno a příjmení/
funkce na pracovišti
Mgr.Martin Hujer
starosta města

Telefon práce/Fax/
mobil/E-mail
327 531 426
fax 327 532 856
725 021 532
Bc. Kristýna Jirkovská
327 531 814
tajemník MěU
725 022 667
Lubomír Dolák
327 531 416
vedoucí odboru SM
603 449 304
Ing. Milan Růžička
327 531 175
vedoucí odboru výstavby 724 184 987
Ppor. Milan Tvrdík
950 877 011
velitel HZS
724 143 036
Pavel Antoš
327 531 231
velitel městské policie
724 102 231
Ing. Ludmila Plášilová
327 531 406
vedoucí TS
604 871 065
MUDr. Josef Nádvorník 327 531 083
vedoucí lékař ZZ
732 754 924
Mgr. M. Fialová
327 531 194
Jaroslav Studnička
Zástupce osadního
602 277 761
výboru Nesměřice
Jan Sixta
605 011 809
Velitel SDH

Telefon byt/mobil
327 532 421
604 850 926
736 763 224
327 531 698
327 534 364
728 036 553
327 531 024
728 307 644

327 531 754
602 397 783

SPOLUPRACUJÍCÍ POVODŇOVÉ KOMISE

V tomto případě se jedná o povodňovou komisi obce Horka II (první obec nad městem Zruč
nad Sázavou ze Sázavy), povodňovou komisi obce Chabeřice (první obec pod městem Zruč nad
Sázavou ze Sázavy), povodňovou komisi obce Soutice (první obec pod městem Zruč nad Sázavou ze
Želivky).
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18.3.1. POVODŇOVÁ KOMISE HORKA II, (stav ke dni 25.6.2014)

Funkce v komisi
Předseda

Jméno a příjmení/
funkce na pracovišti
Simona Vacíková
starostka obce

Telefon práce/Fax/
mobil/E-mail
327 531 531
horka2@email.cz

Jan Machulka

723 945 001

723 945 001

Jaroslav Vacík
Zastupitel
Antonín Hořt

721 047 456

721 047 456

607 142 849

607 142 849

Libor Nácovský
velitel SDH
Petr Vacík
Zastupitel

602 104 476

327 534 673
602 104 476
608 309 158

Telefon byt/mobil
724 188 643

Místopředseda
Člen
Člen
Člen
Člen

608 309 158

18.3.2. POVODŇOVÁ KOMISE CHABEŘICE, (Stav ke dni 25.6.2014)

Funkce v komisi
Předseda

Jméno a příjmení/
funkce na pracovišti
MVDr. Petr Záruba
starosta obce

Telefon práce/Fax/
mobil/E-mail
327 531 741
fax 327 532 111
obec@chaberice.cz

Telefon byt/mobil
736 541 077

Roman Měkota
místostarosta obce
František Pergr

327 531 741
776 799 733

777 695 588
776 799 733

Člen

Josef Tvrdík
Zastupitel

602 292 478

602 292 478

Člen

Václav Zuran

327 532 592

327 532 592

Člen

Jan Drbohlav

775 050 011

775 050 011

Člen

František Burda

724 747 625

724 747 625

Místopředseda
Člen

18.3.3. POVODŇOVÁ KOMISE SOUTICE, (stav ke dni 25.6.2014)

Funkce v komisi

Jméno a příjmení/
funkce na pracovišti

Předseda

Alena Exnerová
Starostka obce

Místopředseda

Josef Olišar
Místostarosta obce

Telefon práce/Fax/
mobil/E-mail
317 851 523
f. 317 515 523
602 865 093
724 607 125
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Člen

Ing. Ota Paikert
Starosta SDH
Ing. Petr Suchý
jednatel SDH
Martin Vesecký
Velitel SDH

602 580 354
paikert@dph-clo.cz
602 261 838

602 580 354

605 464 919

605 464 919

Člen

Jaroslav Beran

724 294 954

724 294 954

Člen

Ludmila Holečková
zástupce části Kalná
Vlastimil Kulík
Zástupce části Černýš

327 531 220
732 268 030

732 268 030

Člen
Člen

Člen

731 043 375
731 043 735
obec.soutice@tiscali.cz

E – mail

18.4.

602 261 838

NADŘÍZENÉ POVODŇOVÉ KOMISE

18.4.1. POVODŇOVÁ KOMISE OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KUTNÁ
HORA

Povodňová komise ORP : ORP Kutná Hora
Základní informace
Obec:

Kutná Hora

Kód obce:

116

Ulice:

Havlíčkovo

Telefon:

327710127(ústředna327710111)

Číslo popisné:

552

Fax:

327710106

PSČ:

28401

e-mail:

pkorp@mu.kutnahora.cz

Poznámka:

e-mail
(pkorp@mu.kutnahora.cz)
je aktivní jen za povodně !

WWW stránky:

http://www.mu.kutnahora.cz

Strana 90

Povodňový plán pro město Zruč nad Sázavou, včetně místních částí

Seznam členů povodňové komise
Funkce v
komisi:

Jméno:

Starý Martin Bc.

Adresa
práce:

MěÚ Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

Jméno:

Viktora Josef Ing.

Adresa
práce:

MěÚ Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

Jméno:

Moravčíková Zuzana Funkce v
Ing.
komisi:

Adresa
práce:

MěÚ Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

Jméno:

Hobl Tomáš

Adresa
práce:

MěÚ Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora

Jméno:

Mareček Václav Ing., Funkce v
Mgr.
komisi:

Adresa
práce:

Městská policie Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 87, Kutná Hora

Jméno:

Bezděk Martin mjr., Funkce v
Mgr.
komisi:

Adresa
práce:

HZS Stč. kraje, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora - Sedlec

Jméno:

Bodišová Andrea
Ing.

Adresa
práce:

MěÚ KH, Havlíčkovo nám. 552

Jméno:

Ďoubal Jaromír Ing.

Adresa
práce:

MěÚ Kutná Hora, Radnická 178, Kutná Hora

Jméno:

Jäger Jan Ing.

Adresa
práce:

TS Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, Kutná Hora

Jméno:

Kocián Vladimír Ing.

Adresa
práce:

MěÚ Kutná Hora, Radnická 178, Kutná Hora

Jméno:

Komberec David

Adresa
práce:

Povodí Labe, s.p., závod 2 Pardubice - PS Čáslav

Jméno:

Kruliš Ondřej Ing.

Adresa
práce:

Radnická 178, Městský úřad Kutná Hora

Jméno:

Lehetová Jana Bc.

Adresa
práce:

MěÚ Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

Jméno:

Nový Karel, npor.
Bc.

Adresa
práce:

Komenského nám. 6/5, Kutná Hora

Jméno:

Sedláček Jaroslav
Ing.

Adresa
práce:

PD Sázava, Gen. Verdala Sázavského 481, 285 06 Sázava

Jméno:

Stehlík František
MUDr.

Adresa
práce:

KHS Středočeského kraje, ÚP Kutná Hora

Jméno:

Svoboda Jiří MVDr.

Adresa
práce:

Krajská veterinární správa, Čáslavská 92, Kutná Hora

Jméno:

Štěpán Jiří Ing.

Adresa
práce:

VHS Vrchlice - Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Kutná Hora

Jméno:

Fridrichová Helena
Ing.

Adresa
práce:

MěÚ Kutná Hora, Radnická 178, Kutná Hora

Funkce v
komisi:

Funkce v
komisi:

Funkce v
komisi:

Funkce v
komisi:

Funkce v
komisi:

Funkce v
komisi:

Funkce v
komisi:

Funkce v
komisi:

Funkce v
komisi:

Funkce v
komisi:

Funkce v
komisi:

Funkce v
komisi:

Funkce v
komisi:

Funkce v
komisi:

Funkce v
komisi:

předseda

Funkce:

starosta
Telefon
práce:

1. zástupce předsedy

Funkce:

místostarosta
Telefon
práce:

2. zástupce předsedy

3. zástupce předsedy

vedoucí hlásné služby

člen

Funkce:

Funkce:

Funkce:

Funkce:

člen

Telefon
práce:

327710101

Telefon
práce:

327710102

Telefon
práce:

327513464,156

tajemník

ředitel

velitel požární stanice Kutná Hora

Funkce:

člen

Funkce:

člen

Funkce:

Funkce:

Telefon
práce:

327710310

Telefon
práce:

327536050-1

ředitel

vedoucí odboru Životního prostředí

Funkce:

Funkce:

Funkce:

člen

člen

člen

zástupce člena

Funkce:

Funkce:

Funkce:

Funkce:

327321507

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Telefon
práce:

327580264

Telefon
práce:

327512171

veterinář

předseda představenstva
Telefon
práce:
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974875700

úsekový technik Sázava III
Telefon
práce:

Funkce:

327710107

Policie ČR, obv. odd. Kutná Hora
Telefon
práce:

člen

327710262

vedoucí odd. personálního a krizového řízení
Telefon
práce:

člen

327313341

zástupce vedoucího OŽP
Telefon
práce:

člen

327710270

úsekový technik
Telefon
práce:

člen

327710185

ved.odb.dopravy

Telefon
práce:

člen

950875182

vedoucí oddělení majetkového odboru
Telefon
práce:

člen

327710195

místostarostka

Telefon
práce:
Funkce:

327710100

327588111-2

OŽP - referent
Telefon
práce:

327710261
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Jméno:

Holíková Petra
Mgr.

Adresa
práce:

MěÚ Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552

Jméno:
Adresa
práce:

Kalinová Lucie

Jméno:
Adresa
práce:

Plesníková Iva

Jméno:
Adresa
práce:

Suchá Lenka

Funkce v komisi:

Funkce v komisi:

zástupce člena

Funkce:

Telefon
práce:
zapisovatel(ka)

Funkce:

MěÚ Kutná Hora
Funkce v komisi:

krizové řízení

zapisovatel(ka)

Funkce:

kancelář tajemníka
Telefon
práce:

Funkce v komisi:

zapisovatel(ka)

Funkce:

18.5.

327710105

Odbor dopravy

MěÚ Kutná Hora

MěÚ Kutná Hora, živnostenský úřad

327710254

Telefon
práce:

327710318

Telefon
práce:

327710243

referent

POVODŇOVÉ HLÍDKY

Povodňové hlídky budou sledovat postup zátopy a zajišťovat informace o vývoji stavu
vodních hladin. Zároveň budou povodňové hlídky sledovat a kontrolovat průtočnost jednotlivých
profilů pod lávkami a mosty, kde by v případě ucpání hrozilo vylití vody z koryta toku.
Starosta města pověřil velitele SDH Zruč nad Sázavou, velitele MP a předsedy osadních
výborů Nesměřice a Želivec o zajištění dvoučlenných hlídek na Sázavě, Želivce, Ostrovském potoce
Pardidubu a na drobném toku v osadě Želivec v tomto rozsahu.

Hlídkový úsek

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jména a příjmení
dvoučlenných hlídek
Pavel Antoš
Miroslav Němec
Pavel Antoš
Miroslav Němec
Tomáš Ulrych
Milan Mudroch
Tomáš Ulrych
Milan Mudroch
Jindřich Šťastný
Luboš Bohm
Vlastimil Chudoba
Petr Dušek

Telefonní spojení

Vymezení úseku

327 531 231
724 102 231
327 531 231
724 102 231
327 531 231
724 102 231
327 531 231
724 102 231
724 249 498
607 964 433
774 291 335
776 634 365

Sázava ř.km. 107,0 –
104,8
Ostrovský potok
ř.km. 0,0 – 1,4
Sázava ř.km. 104,8 –
102,0
Pardidub na území města
Želivka ř.km. 4,2 – 3,0
Drobný tok v osadě
Želivec na území města

Poznámka! Skutečný stav musí být vždy zapsán do povodňové knihy.
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18.6.

POZOROVATEL MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZRUČ NAD SÁZAVOU

Po dohodě starosty města s Povodím Vltavy, státní podnik (Ing. Jiří Brzoň) bude přebíráno
měření srážek a odtok rozhodný pro dosažení nebo vyhlášení stupňů povodňové aktivity na toku
Želivky z vodního díla Švihov.
Na Sázavě toto měření bude zajišťovat pozorovatel ČHMÚ.

STATUT MĚSTSKÉ POVODŇOVÉ KOMISE
Článek 1 – základní ustanovení
Povodňová komise obce je ustanovena podle
§ 77 zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon) ;
Povodňová komise je výkonným, řídícím, koordinačním a kontrolním orgánem města
Zruč nad Sázavou pro ochranu před povodněmi, ohrožujícími území města;
Povodňová komise byla ustanovena (jmenovacími dekrety) jako zvláštní
orgán rady města.
Článek 2 – činnost povodňové komise
Komise mimo povodeň sestavuje, doplňuje, zpřesňuje a projednává povodňový plán města, včetně
organizačních a jiných závažných otázek, týkajících se ochrany před povodněmi a výkonu dozoru nad
ní. Posuzuje předložené povodňové plány fyzických a právnických osob (vyjadřuje soulad),
jejichž zpracování nařídil MěÚ Kutná Hora – odbor ŽP;
Komise je v době povodně povodňovým orgánem.
Povodňová komise městského úřadu Zruč nad Sázavou koordinuje a kontroluje ochranu
před povodněmi v době povodně;
Za tím účelem :
a)přebírá informace od hlásné a povodňové služby ČHMÚ, městské povodňové komise Kutná Hora,
povodňové komise obce Horka II, správců toků, vodních děl a dalších
účastníků ochrany před povodněmi;
zajišťuje své vlastní informace pomocí Internetu a měření srážek
na vlastní stanici;
ručí za včasné a bezproblémové fungování PPO.
b) ve spolupráci s městskou povodňovou komisí Kutná Hora může vyhlašovat a odvolávat
(na základě vlastních zkušeností, na návrh ČHMÚ nebo správců toků)
II. a III. stupně povodňové aktivity;
c) rozhoduje o opatřeních vedoucích ke zmírnění povodňových škod při povodních;
d) posuzuje vliv zabezpečovacích prací na vodních tocích a vodních dílech na odtokový režim a
koordinuje jejich provádění;
e) vede záznamy v povodňové knize (příloha povodňového plánu);
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f) je povinna se seznámit s povodňovým plánem spolupracujících povodňových komisí
(OÚ Horka II, OÚ Chabeřice a OÚ Soutice) a s povodňovým plánem
nadřízené povodňové komise Městského úřadu Kutná Hora;
g) koordinuje provádění záchranných a zabezpečovacích prací;
h) vyžaduje (nárokuje) přes povodňovou komisi MěÚ Kutná Hora pomoc orgánů a organizací,
fyzických i právnických osob, hasičů, policie, armády atd.;
i) dokladuje majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření
uložených v době povodně povodňovou komisí ;
Článek 3
Komise je řízena starostou města Zruč nad Sázavou a podřízena povodňovému orgánu vyššího stupně,
tj. povodňové komisi Městského úřadu Kutná Hora (ORP);
Článek 4 – jednání komise
a) komise se schází k projednání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo
období povodní ohrožujících město, k projednání organizačních a jiných závažných otázek
k zabezpečení ochrany před povodněmi. Její jednání svolává a řídí její předseda, případně
místopředseda. Předseda komise je povinen komisi svolat na žádost předsedů nadřízených
povodňových komisí, ČHMÚ nebo správců toků Povodí Vltavy, státní podnik,
Lesy ČR, správa vodních toků, oblast povodí Vltavy;
b) komise jedná podle jednacího řádu, který byl projednán a schválen na prvním zasedání komise a je
součástí povodňové dokumentace;
c) sídlem komise je budova městského úřadu Zruč nad Sázavou. V případě potřeby může být
jednání svoláno i do jiných míst, nebo přímo do místa ohrožení;
Článek 5 – předseda komise
a) řídí práci komise a odpovídá starostovi městského úřadu Kutná Hora za její činnost;
b) informuje pravidelně povodňovou komisi městského úřadu Kutná Hora o vývoji povodňové
situace a o provedených opatřeních k zamezení záplav a snížení povodňových škod;
c) může učinit neodkladná opatření, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Tato opatření předkládá dodatečně
radě pověřené obce Kutná Hora ke schválení;
Článek 6 – pracovní štáb
k operativnímu plnění úkolů komise vytváří po dohodě s příslušnými dalšími povodňovými
komisemi, orgány, organizacemi, fyzickými a právnickými osobami svůj pracovní štáb.
Štáb připravuje a předkládá komisi návrhy na opatření, popřípadě zajišťuje
provedení těchto opatření;
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Článek 7 – spolupráce komise s ostatními orgány, organizacemi,
právnickými a fyzickými osobami
k zajištění úkolů souvisejících se zmírněním průběhu povodní a škod jimi způsobených, může
komise v období, kdy vykonává svou činnost vyžadovat v rozsahu stanoveném právními předpisy
pomoc české armády, policie, hasičů, fyzických i právnických osob;
Článek 8 – zabezpečení činnosti komise
činnost komise zajišťuje Městský úřad Kutná Hora, resp. nadřízené složky státní správy. Pokud dojde
k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán,
který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

OSNOVA SOUHRNNÉ ZPRÁVY PO POVODNI
1.

Hydrometeorologická situace







popis hydrometeorologické situace před povodní;
stav před povodní na vodních tocích a rozhodujících vodních dílech;
průběh hydrologických jevů za povodně, kulminační průtoky;
průběh ledových jevů na tocích a jejich vliv na průběh povodně;
ovlivnění hydrologické situace vodními díly, rozhodující manipulace;



2.










provozní situace na vodních tocích;
činnost jednotlivých složek, přehled zabezpečovacích prací;
zhodnocení spolupráce s povodňovými orgány dalších stupňů a s dalšími účastníky povodňové
služby;
vyžádání výpomoci (hasiči, policie, armáda, ostatní);
přehled významných záchranných prací (evakuace);
přehled vyhlášených stupňů povodňové aktivity;
celkové zhodnocení povodňových aktivit v území pověřené obce Kutná Hora;
vyčíslení mimořádných nákladů za povodně (při 2. a 3. stupni povodňové aktivity);



3.






rozsah rozlivů, zatopené pozemky a objekty;
škody na vodních tocích a objektech s tokem souvisejících;
škody a závady na ostatních objektech;
vyčíslení povodňových škod;



4.





vlastní přijatá opatření;
potřeba doplňujících evidenčních a dokumentačních prací;
opatření k odstranění povodňových škod;

Provedená opatření na ochranu před povodněmi v územním celku města Zruč
nad Sázavou

Důsledky povodně a vzniklé škody

Celkové zhodnocení, návrh opatření
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opatření ke zlepšení spolupráce s ostatními účastníky povodňové služby v rámci městského
úřadu Kutná Hora;



Přílohy



tabulky, grafy;
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POVODŇOVÁ KNIHA A ZÁZNAMY Z
POZOROVÁNÍ
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Vzor
ZÁZNAMY Z POZOROVÁNÍ VODOČETNÝCH STANIC SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU,
ZRUČ NAD SÁZAVOU, SOUTICE (NESMĚŘICE) A VLASTNÍ SRÁŽKOMĚRNÉ
STANICE ( VD ŠVIHOV)

Čas t
hod/min

Vodní
Zdroj
Čas t
stav (cm) informace hod/min
a průtok
(m3.s-1)
ve stanici
Světlá n/S

Datum
Hodina

Zpráva č.

Vodní
Zdroj
Čas t
stav (cm) informace hod/min
a průtok
(m3.s-1)
ve stanici
Zruč n/S

Vodní stav Zdroj
(cm) a
informace
průtok
(m3.s-1)
ve stanici
Zruč n/S

Podává

Tok/ř.km.: Sázava
/144,10 Plocha povodí
ke stanici 1 141,72 km2

Stanice
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Přijímá

ČHP : 1 – 09 – 01 – 111

PRŮMĚRNÉ ROČNÍ HODNOTY
Srážky (mm)

Srážky-Odtok (mm)

Odtok (mm)

694

468

226

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY
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Odtokový
součinitel
0, 33

Specifický
odtok (l/s/km2)
7,16

Průměrný
průtok (m3.s-1)
8, 17
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STUPEŇ POVODŇOVÉ
AKTIVITY
I. PA – bdělost

H (cm)

Q (m3.s-1)

160

50,7

II. PA – pohotovost

220

87,7

III. PA – ohrožení

280

133

KŘIVKA JE PLATNÁ OD 1. 8. 2012
H (cm)

Q (m3.s-1)

H (cm)

Q (m3.s-1)

H (cm)

Q (m3.s-1)

H (cm)

Q (m3.s-1)

80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

14,8
16,6
18,4
20,3
22,3
24,3
26,4
28,6
30,8
33,1
35,4
37,8
40,3
42,8
45,4
48,0
50,7
53,5
56,3
59,2
62,1

185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285

65,1
68,2
71,3
74,4
77,7
81,0
84,3
87,7
91,2
94,7
98,3
102
106
109
113
117
121
125
129
133
137

290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390

142
146
150
155
159
164
168
173
177
182
186
191
196
200
205
210
215
219
224
229
234

395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495

239
244
249
254
259
264
269
275
280
285
290
296
301
306
312
317
322
328
333
339
334

Tok/ř.km.: Sázava
/105,20 Plocha povodí
ke stanici 1 420,81 km2

Stanice
ZRUČ NAD SÁZAVOU
PRŮMĚRNÉ ROČNÍ HODNOTY
Srážky (mm)

Srážky-Odtok (mm)

Odtok (mm)

692

472

220

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY
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0, 32

ČHP : 1- 09 - 01 – 133

Specifický
odtok (l/s/km2)
6, 99

Průměrný
průtok (m3.s-1)
9, 92
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STUPEŇ POVODŇOVÉ
AKTIVITY
I. PA – bdělost

H (cm)

Q (m3.s-1)

200

49,1

II. PA – pohotovost

250

76,3

III. PA – ohrožení

350

154

KŘIVKA JE PLATNÁ OD 1.1. 2013
H (cm)

Q (m3.s-1)

H (cm)

Q (m3.s-1)

H (cm)

Q (m3.s-1)

H (cm)

Q (m3.s-1)

125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240

19,5
21,5
23,3
25,1
26,9
28,8
30,7
32,6
34,6
36,5
38,6
40,6
42,6
44,7
46,9
49,1
51,4
53,8
56,3
58,9
61,0
64,3
67,1
70,1

245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360

73,1
76,3
79,5
82,8
86,2
89,7
93,3
96,9
101
104
108
112
116
120
124
128
132
136
141
145
149
154
158
163

365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480

167
172
177
182
187
191
196
201
207
212
217
222
228
233
239
244
250
255
261
267
273
279
285
291

485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600

297
303
309
315
322
328
334
341
347
354
361
367
374
381
388
395
402
409
416
424
431
438
446
453

Tok/ř.km.: Želivka
/1,05 Plocha povodí
ke stanici 1 186,99 km2

Stanice
SOUTICE

ČHP : 1- 09 - 02 – 109

PRŮMĚRNÉ ROČNÍ HODNOTY
Srážky (mm)

Srážky-Odtok (mm)

Odtok (mm)

671

486

185
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Odtokový
součinitel
0, 28

Specifický
odtok (l/s/km2)
5, 87

Průměrný
průtok (m3.s-1)
6, 972
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STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY
STUPEŇ POVODŇOVÉ
H (cm)
AKTIVITY
I. PA – bdělost
133

Q (m3.s-1)
30,5

II. PA – pohotovost

161

70,5

III. PA – ohrožení

170

90,9

KŘIVKA JE PLATNÁ OD 1.7. 2005. JE BEZ OVLIVNĚNÍ SÁZAVOU, PŘI VYŠŠÍCH
HODNOTÁCH JE NUTNÉ OD VD ŠVIHOV PŘEJÍMAT ODTOK Z PŘEHRADY
H (cm)
Q (m3.s-1) H (cm)
Q (m3.s-1)
H (cm)
Q (m3.s-1) H (cm)
Q (m3.s-1)
40

2,57

121

24,4

138

35,0

155

58,9

45

4,41

122

24,6

139

36,1

156

60,7

50

6,61

123

24,9

140

37,1

157

62,6

55

8,62

124

25,3

141

38,3

158

64,5

60

10,5

125

25,7

142

39,4

159

66,4

65

12,1

126

26,1

143

40,7

160

68,4

70

13,6

127

26,6

144

41,9

161

70,5

75

14,9

128

27,1

145

43,2

162

72,6

80

16,1

129

27,7

146

44,6

163

74,7

85

17,1

130

28,4

147

46,0

164

76,9

90

18,2

131

29,0

148

47,5

165

79,1

95

19,2

132

29,7

149

48,9

166

81,4

100

20,2

133

30,5

150

50,5

167

83,7

105

21,2

134

31,3

151

52,1

168

86,1

110

22,2

135

32,2

152

53,7

169

88,5

115

23,2

136

33,1

153

55,4

170

90,9

120

24,1

137

34,0

154

57,1

Tok/ř.km.: Želivka
/3,96 Plocha povodí
ke stanici 1 178,29 km2

Stanice
NESMĚŘICE

ČHP : 1- 09 - 02 – 109

PRŮMĚRNÉ ROČNÍ HODNOTY
Srážky (mm)

Srážky-Odtok (mm)

Odtok (mm)

671

486

185

Strana 101

Odtokový
součinitel
0, 28
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5, 88

Průměrný
průtok (m3.s-1)
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STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY
STUPEŇ POVODŇOVÉ
H (cm)
AKTIVITY
I. PA – bdělost
83

Q (m3.s-1)
30,5

II. PA – pohotovost

142

70,1

III. PA – ohrožení

174

90,5

KŘIVKA JE PLATNÁ OD 1.1. 2013. JE BEZ OVLIVNĚNÍ SÁZAVOU, POUŽÍVÁ SE PŘI
VYŠŠÍCH HODNOTÁCH, KDY JE JIŽ STANICE SOUTICE OVLIVNĚNA SÁZAVOU
H (cm)
Q (m3.s-1) H (cm)
Q (m3.s-1)
H (cm)
Q (m3.s-1) H (cm)
Q (m3.s-1)
145

71,9

210

115

275

164

340

218

150

75,1

215

119

280

168

345

222

155

78,2

220

122

285

172

350

226

160

81,4

225

126

290

176

355

231

165

84,7

230

129

295

180

360

235

170

87,9

235

133

300

184

365

240

175

91,2

240

137

305

188

370

244

180

94,5

245

141

310

192

375

249

185

97,9

250

144

315

196

380

253

190

101

255

148

320

200

385

258

195

105

260

152

325

205

390

263

200

108

265

156

330

209

395

267

205

112

270

160

335

213

400

272

KÓTY VELKÉ VODY (m n.m.) V PROFILECH SÁZAVY – rozhodnutí Krajského
úřadu Středočeského kraje č.j. 155975 06/OŽP-Bab ze dne 24.11.2008
Profil č.
Sa1
Sa2
Sa3
Sa4
Sa5

Ř. km
102,285
102,470
102,528
102,759
102,874

Kóta dna
320,6
321,4
320,8
320,8
321

Kóta LB
( m n.m.)
323,5
323,7
323,8
328,5
328,9

Kóta PB
(m n.m.)
325,4
326,0
326,7
324,8
324,8
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Kóta Q5
(m n.m.)
324,36
324,67
324,76
324,90
324,98

Kóta Q20
(m n.m.)
324,91
325,25
325,32
325,48
325,56

Kóta Q100
(m n.m.)
325,48
325,85
325,92
326,09
326,19
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Sa6
Sa7
Sa8
Sa9
Sa10
Sa11
Sa12
Sa13
Sa14
Sa15
Sa16
Sa17
Sa18
Sa19
Sa20
Sa21
Sa22
Sa23
Sa24
Sa25
Sa26
Sa27
Sa28
Sa29
Sa30

103,243
103,619
103,771
104,000
104,099
104,259
104,360
104,449
104,568
104,638
104,723
104,795
104,901
104,980
105,026
105,084
105,140
105,157
105,277
105,406
105,556
105,702
105,831
106,032
106,402

321,4
322,1
322,2
322,5
322,4
322,7
321,9
322,6
322,8
322,0
322,9
322,9
322,9
323,2
323,3
323,3
323,0
323,6
323,8
323,8
323,6
324,1
323,8
324,2
324,4

326,0
327,8
325,5
324,9
325,9
325,1
325,0
324,9
325,6
325,8
325,5
325,5
324,3
325,2
325,2
325,0
326,5
325,5
328,0
329,8
326,6
326,4
327,9
331,2
333,2

324,7
325,3
324,5
325,2
324,7
325,0
324,8
324,8
324,7
325,2
325,6
325,0
326,0
325,1
325,6
325,4
325,5
325,6
325,9
326,4
326,3
326,7
326,5
327,0
326,6

325,24
325,72
325,96
326,13
326,29
326,39
326,45
326,51
326,61
326,65
326,70
326,75
326,86
326,93
326,99
327,01
327,04
327,05
327,14
327,27
327,43
327,57
327,71
327,86
328,26

325,84
326,34
326,60
326,77
326,97
327,04
327,10
327,15
327,27
327,31
327,37
327,40
327,54
327,59
327,67
327,68
327,70
327,70
327,79
327,95
328,07
328,19
328,34
328,50
328,93

326,46
326,98
327,26
327,43
327,64
327,70
327,79
327,89
328,03
328,05
328,12
328,15
328,30
328,33
328,41
328,42
328,43
328,43
328,51
328,71
328,80
328,90
329,02
329,19
329,65

KÓTY VELKÉ VODY (m n.m.) V PROFILECH ŽELIVKY – rozhodnutí
OkÚ Benešov č.j. Vod 231 – 5010/2000 ze dne 20.11.2000
Profil č.
15
16
17
18
19
20
21
22

Ř. km
2,763
2,799
3,060
3,227
3,565
3,804
3,921
4,080

Kóta dna
321,83
321,99
321,68
321,70
322,03
322,35
322,62
322,93

Kóta LB
( m n.m.)
331,10
331,92
330,00
329,61
325,34
324,04
327,52
327,80

Kóta PB
(m n.m.)
324,74
326,93
327,60
327,65
327,17
325,25
328,06
327,82
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Kóta Q5
(m n.m.)

Kóta Q20
(m n.m.)

Kóta Q100
(m n.m.)
326,51
327,28
327,48
327,60
327,91
327,98
328,05
328,20
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KÓTY VELKÉ VODY (m n.m.) V PROFILECH OSTROVSKÉHO POTOKA –
rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 155975 06/OŽP-Bab ze dne
24.11.2008
Profil č.
Op1
Op2
Op3
Op4
Op5
Op6
Op7
Op8
Op9
Op10
Op11
Op12
Op13
Op14
Op15
Op16

Ř. km
0,049
0,097
0,102
0,115
0,144
0,215
0,227
0,257
0,402
0,496
0,508
0,516
0,528
0,618
0,717
0,856

Kóta dna
324,3
324,6
324,7
324,7
324,0
325,0
325,2
325,3
325,5
326,2
326,2
326,3
326,4
326,4
327,1
328,4

Kóta LB
( m n.m.)
326,4
326,1
326,3
326,3
326,7
329,2
327,3
326,5
326,9
327,6
327,5
327,3
327,4
327,9
328,5
329,3

Kóta PB
(m n.m.)
325,8
326,0
325,9
326,0
326,4
326,7
326,4
326,4
326,6
327,6
328,5
328,4
328,4
328,0
328,4
329,2

Kóta Q5
(m n.m.)
326,93
326,94
326,94
326,96
327,00
327,07
327,17
327,23
327,36
327,65
328,03
328,04
328,05
328,35
328,89
329,66

Kóta Q20
(m n.m.)
327,59
327,60
327,59
327,61
327,65
327,69
327,78
327,83
327,91
328,02
328,38
328,38
328,39
328,65
329,15
329,81

Kóta Q100
(m n.m.)
328,33
328,33
328,33
328,34
328,38
328,41
328,50
328,62
328,65
328,66
328,77
328,77
328,78
328,98
329,45
329,99

KÓTY VELKÉ VODY (m n.m.) V PROFILECH OSTROVSKÉHO POTOKA –
rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 09348/07/ŽP – Bab ze dne 5.1. 2007
Profil č.
PF1
PF2
D1
D2
PF3
PF4
D3
PF5
PF6
PF7
D4
D5
PF8
PF9
PF10
PF11

Ř. km
0,049
0,097
0,102
0,115
0,144
0,215
0,227
0,257
0,402
0,496
0,508
0,516
0,528
0,618
0,717
0,856

Kóta dna
324,3
324,6
324,7
324,7
324,0
325,0
325,2
325,3
325,5
326,2
326,2
326,3
326,4
326,4
327,1
328,4

Kóta LB
( m n.m.)
326,4
326,1
326,3
326,3
326,7
329,2
327,3
326,5
326,9
327,6
327,5
327,3
327,4
327,9
328,5
329,3

Kóta PB
(m n.m.)
325,8
326,0
325,9
326,0
326,4
326,7
326,4
326,4
326,6
327,6
328,5
328,4
328,4
328,0
328,4
329,2
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Kóta Q5
(m n.m.)
327,14
327,15
327,15
327,16
327,19
327,24
327,32
327,36
327,45
327,67
328,01
328,05
328,07
328,36
328,89
329,66

Kóta Q20
(m n.m.)
327,80
327,80
327,80
327,81
327,84
327,87
327,95
328,00
328,06
328,09
328,29
328,31
328,32
328,63
329,15
329,81

Kóta Q100
(m n.m.)
328,60
328,60
328,60
328,61
328,64
328,66
328,73
328,85
328,87
328,88
328,93
328,94
328,95
329,07
329,48
329,99
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Návrh textu – informace pro obyvatele města
Vážení spoluobčané,
Ochrana života, zdraví, majetku a životního prostředí je jedním ze základních úkolů orgánů
státní správy a samosprávy.
Za tímto účelem vytváří státní správa (kraje, pověřené obce s rozšířenou působností) ve
spolupráci s úřady měst a obcí Integrovaný záchranný systém, jehož cílem je účinně působit
v případech vzniku nenadálých živelních pohrom nebo havárií, poskytovat okamžitou pomoc
postiženým a minimalizovat následky těchto událostí na obyvatele.
Důležitých faktorem, který může výrazně ovlivnit rozsah ztrát na životech, zdraví a majetku
občanů, je i připravenost každého z nás na řešení mimořádné události a snaha pomoci postiženým
občanům.
Uvědomte si, že bydlíte na obou březích významných vodních toků Sázavy, Želivky a
Ostrovského potoka, kde při tzv. stoleté povodni (Q100) bude v řečišti, ale bohužel i ve Vašem městě
Zruč nad Sázavou a v části Nesměřice protékat přibližně 340, (resp.) 318 m3.s-1.
Pro Vaší orientaci, jedná se o přibližně 35–ti, resp. 45–ti násobek průtoku, který ve svých
přátelských řekách znáte.
Pro porovnání s povodní, kterou máte v živé paměti, a to 03–04/2006, teklo v Sázavě
(limnigraf Zruč nad Sázavou cca 260 m3.s-1, cca Q30–50) v Nesměřicích na Želivce (odtok z VD
Švihov 158 m3.s-1, cca Q5).
Dovoluji si Vás tedy informovat o základních pravidlech, jak se v tomto případě chovat.
1)

Hlavní objekty města Zruč nad Sázavou a části Nesměřice, které jsou nejvíce ohroženy.

Průmyslové firmy nad silničním mostem, pravý břeh; (Q10 - 50), chráněno na Q100.
16 nemovitostí na pravém břehu na náměstí MUDr. Josefa Svobody, a to nejen ze Sázavy, ale i
z Ostrovského potoka; (Q10 – 20), chráněno na Q100.
23 nemovitostí Nábřežní ulice ze Sázavy a z Ostrovského potoka ; (Q10 – 20), pravá strana chráněna na
Q100.
8 nemovitostí na levém břehu Sázavy; (Q10 – 50)
Zázemí sportovního klubu – levý břeh; (Q20 – 50)
Část areálu Sázavanu; (Q20 – 50) ), chráněno na Q100.
8 rekreačních chat na levém břehu přibližně naproti ČOV ; (Q5 – 10)
8 rekreačních chat na levém břehu přibližně mezi ČOV a Chabeřickým mlýnem ; (Q5 – 10)
9 obytných nemovitostí a dvě rekreační nemovitosti v obci Nesměřice ; (Q10 – 50)
10 Víceúčelové hřiště Nesměřice
Povodňová komise městského úřadu Vás bude v případě hrozícího nebezpečí informovat
obecním rozhlasem, případně sirénou, případně osobně – členové povodňové komise budou označeni
visačkou s razítkem městského úřadu.
Tato povinnost se týká obytných a průmyslových nemovitostí, u rekreačních objektů pouze
jde–li o právnickou osobu (osada apod.). U fyzických osob lze podle tohoto návodu poměrně snadno
identifikovat povodňové nebezpečí.
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Členové povodňové komise jsou uvedeni i se spojením v následující tabulce.
Funkce v komisi
Předseda

Místopředseda
Tajemník
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

Jméno a příjmení/
funkce na pracovišti
Mgr. Martin Hujer
starosta města
Bc. Kristýna Jirkovská
tajemník MěU
Lubomír Dolák
vedoucí odboru SM MěÚ
Ing. Milan Růžička
vedoucí odboru výstavby
Ppor. Milan Tvrdík
velitel HZS
Pavel Antoš
velitel městské policie
Ing. Ludmila Plášilová
vedoucí TS
MUDr. Josef Nádvorník
vedoucí lékař ZZ

Telefon práce/Fax/
mobil/E-mail
327 531 426
fax 327 532 856
725 021 532
327 532 814
725 022 667
327 531 416
603 449 304
327 531 175
724 184 987
950 877 011
724 143 036
327 531 231
724 102 231
327 531 406
604 871 065
327 531 083
732 754 924
327 531 194
602 397 783

Telefon byt/mobil
327 532 421
604 850 926
736 763 224
327 531 698
327 534 364
728 036 553
327 531 024
728 307 644

327 531 754

Mgr. M. Fialová
Jaroslav Studnička
Zástupce osadního výboru 602 277 761
Nesměřice
Jan Sixta
Velitel SDH

605 011 809

Několik praktických rad pro Vás, v případě ohrožení povodní.


Doporučujeme zastavit provoz na všech objektech, které se nacházejí v ohrožené oblasti ;



Máte – li děti nezapomeňte si je vyzvednout z předškolních a školních zařízení ;



Nekomplikujte si svojí situaci přemýšlením co se zaměstnavatelem, ohrožení povodní a práce
na ochranu před povodněmi jsou vedeny v Zákoníku práce jako překážka v práci a jsou
placeny průměrnou mzdou;



Informujte své sousedy, poskytněte si vzájemnou pomoc a řiďte se pokyny zmocněných
pracovníků;



V případě, že jste vyzváni k evakuaci, uposlechněte, nelze vyloučit, že v případě zhoršení
situace, bude někdo muset nasadit vlastní život pro Vaši nezodpovědnost;
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V případě, že máte kam odejít a odcházíte mimo nebezpečnou oblast informujte o tomto
laskavě členy povodňové komise na výše uvedených telefonních číslech;



Blíží – li se zatopení Vaší ulice a opouštíte – li své bydliště, zachovejte se tak, jako když
odjíždíte na víkend na chatu či chalupu nebo cestujete na dovolenou;



V těchto případech se také vybavíte nejnutnějšími věcmi podle daného ročního období
(zejména náhradní prádlo a obuv), dále základní hygienické a toaletní potřeby a léky;



Spací pytel, deky, nafukovací matraci a jiné spací potřeby, tak aby materiál zajišťovaný
městem byl co nejmenší;



Osobní doklady (OP, pas, řidičský průkaz, technické osvědčení, kartička zdravotní pojišťovny,
eventuelně kartička, na které uvedete informace o Vašem zdravotním stavu, eventuelním
užívání důležitých léků a jméno osoby včetně adresy a telefonu, jíž lze v případě naléhavosti
kontaktovat;



Pokud jste vlastníky vozidla, buďte připraveni na jeho odvezení na určené místo podle pokynů
zmocněných pracovníků úřadu;



V případě vyzvání zmocněnými pracovníky úřadu jste ze zákona povinni použít vlastní
vozidlo k ochraně před povodní. Náhrada se řeší po velké vodě;



Zkontrolujte, jsou – li zavřená okna, jestli někde nekape voda, vypněte elektrické spotřebiče a
uzavřete plyn. Pozor! Při vypnutí lednice je třeba ji současně vyklidit. Potraviny by se
znehodnotily a navíc by Vás doma po návratu přivítal nepříjemný zápach;



Pokud nemáte možnost v případě zatopení Vaší ulice se přemístit k příbuzným, známým nebo
do jiných neohrožených míst obce nebo blízkého okolí, budou pro Vás připraveny náhradní
prostory přímo ve Zruči nad Sázavou.

Zruč nad Sázavou
5. května
Na Pohoří

Místo
Školní jídelna
Sportovní hala

S pozdravem

Mgr. Martin Hujer
Starosta města
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Počet evakuačních míst
50
100

