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I.Úvod: 
Povodňový plán správního obvodu obce s ORP města Bíliny byl zpracován 

v souladu s platnými zákony v oblasti životního prostředí, především z oblasti ochrany 

vod před povodněmi. 
 

1.Základní údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi. 

a)správce vodních toků: 

-Povodí Ohře, s.p., závod Chomutov, Spořická 4949,430 46 Chomutov 

     -Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Ohře v Teplicích  

        Vrbenského 1/2874,415 01 Teplice 

 - Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina   

b)příslušný vodoprávní úřad: MěÚ Bílina, odbor životního prostředí 

c)příslušné související povodňové komise: 

• Povodňová komise pro správní obvod obce s rozšířenou působností města 

Bílina 

• Povodňová komise obce Hostomice 

• Povodňová komise obce Hrobčice 

• Povodňová komise obce Měrunice  

• Povodňová komise obce Ohníč 

• Povodňová komise obce Světec 

• Povodňová komise Ústeckého kraje 

• Ústřední povodňová komise 

d)Výškový systém některých výškových údajů-Balt po vyrovnání 

e)Přehled vodních toků pro správní obvod obce s rozšířenou působností  

(viz. příloha č.1) 

f) Obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: 

  Bílina, Hostomice, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Měrunice, Ohníč, Světec 

  (obce Lukov a Ledvice nemají zpracovaný povodňový plán, neboť dle sdělení 

  starostů těchto obcí nejsou tyto obce event. povodněmi ohroženy) 

  (viz příloha č.9 ) 

g) Představitelé OÚ obce s rozšířenou působností Bílina a představitelé obcí ve 

správním obvodu OÚ obce s rozšířenou působností Bílina (viz. příloha č.4). 
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   Seznam vodních toků ve správním obvodu obce s rozšířenou působností města Bílina.                                         

MĚSTO BÍLINA 

Vodní tok Správce 

řeka Bílina 

ČHP 1-14-01-051 

Povodí Ohře s.p., závod  Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

Syčivka 

ČHP 1-14-01-045 

Povodí Ohře s.p., závod  Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

Lukovský potok 

ČHP 1-14-01-050 

Město Bílina 

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 

HOSTOMICE 

Vodní tok Správce 

řeka Bílina 

ČHP 1-14-01-070 

Povodí Ohře s.p., závod Chomutov, Spořická 4949,430 46 Chomutov 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

potok Bouřlivec 

ČHP 1-14-01-067 

Povodí Ohře s.p., závod Chomutov, Spořická 4949,430 46 Chomutov 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

potok Kladrubský 

ČHP 1-14-01-070 

Povodí Ohře s.p., závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

 

 

HROBČICE 

Vodní tok Správce 

Syčivka 

ČHP 1-14-01-048 

Povodí Ohře s.p., závod Chomutov, Spořická 4949,430 46 Chomutov 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

Mukovský potok 

ČHP 1-14-01-047 

Lesy České republiky s.p., Správa toků-oblast povodí Ohře 

v Teplicích, Vrbenského 1/2874,415 01 Teplice 

Mrzlický potok 

ČHP 1-14-01-046 

Povodí Ohře s.p., závod Chomutov, Spořická 4949,430 46 Chomutov 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

MĚRUNICE 
Vodní tok Správce 

Lužický potok ČHP 1-

14-01-043 

Povodní Ohře s.p., závod Chomutov, Spořická 4949,430 46 Chomutov 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

OHNÍČ 
Vodní tok Správce 

Bílina 

ČHP 1-14-01-070 

Povodí Ohře s.p., závod Chomutov, Spořická 4949,Chomutov 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

Potok Ohníčská strž-

Bystřina 

ČHP 1-14-01-070 

Lesy České republiky s.p., Správa toků-oblast povodí Ohře 

v Teplicích, Vrbenského 1/2874,415 01 Teplice 

SVĚTEC 
Vodní tok Správce 

Bílina 

ČHP 1-14-01-055 

Povodí Ohře s.p., závod Chomutov, Spořická 4949,Chomutov 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

Štrbický potok  

ČHP 1-14-01-055 

Povodní Ohře s.p., závod Chomutov, Spořická 4949,Chomutov 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

     II.Věcná část 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 6 - 

A.Charakteristika území. 

 

Dokument je souhrnem organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo 

zmírnění škod při povodních na životech, majetku a životním prostředí. Jedná se o souhrn 

opatření, sloužící ke koordinaci činnosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 

města Bíliny v době povodňové situace. 

  

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností města Bíliny se nachází obce Bílina, 

Hostomice, Hrobčice, Lukov, Ledvice, Měrunice, Ohníč a Světec. Povodněmi nejsou 

ohroženy obce Lukov a Ledvice. Ostatní obce krom obce Bílina a Hostomice mají na svém 

území pouze drobné vodní toky. Povodňový stav v Bílině a Hostomicích výrazně ovlivňuje 

řeka Bílina, Syčivka, potok Bouřlivec a Lukovský potok.  

 

A.1.Hydrologické údaje. 

  MĚSTO BÍLINA 

Vodní toky, které mohou významně ovlivnit povodeň v městě Bílina jsou řeka Bílina, která 

teče napříč městem , Lukovský potok a Syčivka, pravostranné přítoky řeky Bíliny. Řeka 

Bílina je páteří odvodnění. 

Rozsah povodně na řece Bílině je závislý na intenzitě srážek a tání sněhu v Krušných horách. 

Poslední povodeň, která významně  ovlivnila dění správního obvodu obce s rozšířenou  

působností proběhla v roce 2002. 
 

 Řeka Bílina 1-14-01-051 

 Tok: Bílina, Hydrologické číslo povodí: 1-14-01-051, v profilu: Bílina ř.km 35 

1. Plocha povodí (F) v km²:  558,78 

2. Průměrná dlouhodobá roční výška srážek na povodí (H) v mm: 580 

3. Průměrný dlouhodobý roční průtok (Qa) v m3.s-1: 3,6 

4. N-leté průtoky (Qn) v m3.s-1: 

tabulka č.1a 

Bílina – vodní tok 

Qn (m³/s) n=1 n=2 n=5 n=10 n=20 n=50 n=100 

Bílina 35km 9,5 10,4 14,7 19 26,8 51 86,6 

5. M-denní průtoky (Qmd) s m3.s-1: 

Bílina – vodní tok 

Qm (m³/s) m=30 m=90 m=150 m=210 m=270 m=330 m=364 

Bílina 35km 6,6 4,2 3,3 2,7 2,3 2 1 

tabulka č.1b 

Údaje velkých vod nejsou hodnoty neměnné, nýbrž mohou být měněny podle nových 

poznatků.  

Údaje jsou vypracovány pro období 1931- 60 

Způsob a rozsah jejich případného ovlivnění není znám. 

Jiné údaje a poznámky: Plocha povodí stanovena z mapy: 1:50000 (viz příloha č. 20).
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Maximální průtok na vodoměrné stanici Trmice  Q max = 54,0m3/s. Roční průměrný 

průtok Qn = 4,63m3/s. 
 

 Lukovský potok 1-14-01-050 

 Plocha povodí měří 4,3 km2, 

 Povodňový průtok při stoleté vodě Q 100=20m3/s. 

 Průměrný roční průtok  Q n = 0,0125 m3/s. 

Průtoky jsou ovlivněny Radovesickou výsypkou a její sedimentační nádrží na konci 

údolí Bezovky. Rybníky v Bezovce s objemem 15,7 tis.m3 jsou z potoka napájené 

stokou s regulovaným průtokem a nemají retenční schopnost.   

  
 

 Syčivka 1-14-01-045,048/050/ 

Plocha povodí včetně Mukovského potoka a horní části Lukovského potoka, 

převedeného umělým kanálem do povodí Syčivky, obnáší cca 30 km2.Do povodí je 

zahrnuta i část Radovesické výsypky povrchově odvodněné do Syčivky. (příloha č.22) 

Povodňový průtok Q 100 = cca 41,9 m3/s 

Povodně vyšší četnosti se odhadují na Q1 = 4,5 m3/s,Q 10 = 15,7 m3/s, 

Q 20 = 22,4 m3/s.  

tabulka č.3 

Syčivka – vodní tok 

Qn (m³/s) n=1 n=2 n=5 n=10 n=20 n=50 n=100 

Syčivka, soutok 

s Bílinou 
3.9 5.8 9.4 13.0 16.0 21.8 26.7 

Syčivka, nad zaúst. z 

výsypky 
3.4 5.2 8.4 11.7 14.2 19.4 23.7 

IV. třída přesnosti Q100 – Q50 (±60%), Q1 –Q10 (±40%) 

           

 

SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 

Bližší hydrologické údaje ostatních vodních toků jsou uvedeny v povodňových 

plánech jednotlivých obcí. 

 

Hydrologické údaje v profilech  v obcích ve správním obvodu ORP Bílina 

 

HOSTOMICE 

Bílina – vodní tok  

Qn (m³/s) n=1 n=2 n=5 n=10 n=20 n=50 n=100 

Hostomice 9,5 10,4 14,7 19 26,8 51 86,6 

potok Bouřlivec – vodní tok 

Qn (m³/s) n=1 n=2 n=5 n=10 n=20 n=50 n=100 

Hostomice 4,3 6,6 13 21 32 54 80 
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Kladrubský potok – vodní tok 

Qn (m³/s) n=1 n=2 n=5 n=10 n=20 n=50 n=100 

Hostomice 1,1 - 1,8 1,9 2,3 3,3 3,8 

 

HROBČÍCE 

Syčivka – vodní tok 

Qn (m³/s) n=1 n=2 n=5 n=10 n=20 n=50 n=100 

Hrobčice,  

soutok z Bílinou 
3,9 5,8 9,4 13 16 21,8 26,7 

Hrobčice,  

řeka 2km 
3,4 5,2 8,4 11,7 14,2 19,4 23,7 

Hrobčice,  

přeložka Lukovského 

potoka 

2,4 - 4,3 5,6 7,8 9,8 12,6 

Mukovský potok – vodní tok 

Qn (m³/s) n=1 n=2 n=5 n=10 n=20 n=50 n=100 

Hrobčice,  

pravý pramen 
1 - 1,8 2,3 3,2 4,3 5,3 

Hrobčice,  

levý pramen 
1,2 - 2,2 2,9 4 5,1 6,6 

Hrobčice,  

soutok se Syčivkou 
3 4,5 7,3 10 12 17 20,6 

 

 

Mrzlický potok – vodní tok 

Qn (m³/s) n=1 n=2 n=5 n=10 n=20 n=50 n=100 

Hrobčice,  

soutok se Syčivkou 
1,45 2,19 3,5 5 6,1 8 9,95 

 

MĚRUNICE 

Lužický potok – vodní tok 

Qn (m³/s) n=1 n=2 n=5 n=10 n=20 N=50 n=100 

Měrunice 1,3 1,8 2,7 3,4 4,7 7,7 10,7 

Qm (m³/s) m=330 m=355 Plocha povodí: 4,3 km2 

Dlouhodobá roční výška srážek: 540 mm 

Dlouhodobý roční průtok: 19 l/s Měrunice 5,9 4,4 
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OHNÍČ 

Bílina – vodní tok 

Qn (m³/s) n=1 N=2 n=5 n=10 n=20 n=50 n=100/26,5km/ 

Ohníč 9,5 10,4 14,7 19 26,8 51 
89,8 

Dolánky 

Ohníčská strž - Bystřina – vodní tok 

Qn (m³/s) n=1 n=2 n=5 n=10 n=20 n=50 n=100 

Ohníč 
Plocha povodí: 1,4km2 

0,8 1,2 1,8 2,3 3 5 7 

 

SVĚTEC 

Bílina – vodní tok 

Qn (m³/s) n=1 n=2 n=5 n=10 n=20 n=50 n=100 

Světec 
Plocha povodí: 558,78km2 
Roční průtok: 3,6 m³/s 

9,5 10,4 14,7 19 26,8 51 83,15 

Štrbický potok – vodní tok 

Qn (m³/s) n=1 n=2 n=5 n=10 n=20 n=50 n=100 

Světec 
Plocha povodí: 2,66 km2 

Roční průtok: 1,38 m³/s 
0,7 1 1,6 2 2,7 4,5 6,2 

 
 

 

 

A.2.Odtokové poměry. 

   

Město BÍLINA 

 

Řeka Bílina 

Řeka protéká městem v upraveném dostatečně zahloubeném korytě obdélníkového                 

a lichoběžníkového průřezu, opevněného dlažbou a břehovými zdmi. Kapacita koryta je téměř 

všude na stoletou povodeň. Kritickým územím je ploché údolí u stadionu a koupaliště. 

Průtokové poměry jsou v hydrotechnické studii OÚ Teplice. (k dispozici MěÚ Bílina).  

 

Lukovský potok  

V zástavbě má opevněné koryto obdélníkového tvaru s nábřežními zídkami, které směrem 

k vodě přechází do zatrubněného  úseku 2 x 1400 mm. Spád podél Litoměřické ulice je 12 

promile. Koryto je vytvořeno pro původní  povodí Lukovského potoka s většími průtoky a tak 

kapacitně vyhovuje i větším povodním. Kapacita zatrubněného profilu je 2x 6,0 m3/s. 

Kapacita obdélníkového profilu je ještě vyšší. 

Koryto nad zástavbou je přírodní, zachovalé a ani stavbou dvou nádrží na pravém břehu 

nebylo dotčeno. Průtočnost této oblasti je dobrá a vyhovuje kapacitně i větší povodni. 
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 Syčivka 

V dolní části zástavby od výškové budovy Dolu Bílina po Tyršovu ulici je koryto podzemní, 

nepřístupné. Tato část vyžaduje vyšší stupeň pozornosti správce toku. Nad Tyršovou ulicí 

podél jeslí, stadionu a plaveckého bazénu je koryto otevřené, obdélníkové, opevněné dlažbou 

s nábřežními zdmi, dostatečně zahloubené. V Žižkově údolí je koryto též obdélníkové, 

opevněné, ale méně zahloubené a shora omezené deskami betonových mostků do řídké 

levobřežní zástavby. 
 

SPRÁVNÍ OBVOD S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 

Bližší údaje o odtokových poměrech ostatních vodních toků jsou uvedeny v povodňových 

plánech jednotlivých obcí. 

 

a) Odtokové poměry - Hostomice: 

Řeka Bílina vstupuje do území obce ve vzdálenosti cca 50 m před silničním mostem 

říčním km 31,395 s výškou dna přibližně 188,9m n.,. a opouští je na úrovni silničního mostu 

vedoucímu k Malému mlýnu, říční km 29,076, s výškou dna 185,2 m n.m. Celková délka 

tohoto úseku je 2319 m. Průměrný sklon dna je přibližně 1,6‰. Průměrný dlouhodobý roční 

průtok v závěrném profilu Qa je 3,5 m3/s a Q355 je 0,85 m3/s. Kulminační průtok stoletého 

přívalu Q100 je cca 90m3/s. 

29.7.2010 bylo stanoveno záplavové území řeky Bíliny, pod č. jednacím 

128222/ZPZ/2010/Bílina/Ko.  

 

Potok Bouřlivec stoupá od zaústění do řeky Bíliny v říčním km 30,639 na kótě 187,67 

nejdříve jako přirozené koryto, jehož šířka je zde cca 6 m až po komunikaci Hostomice-

Duchcov. Jako extrémní hodnota průtoku Q100 je 8,5 m /s. 

 

 

Kladrubský potok se vlévá do řeky Bíliny u mateřské školky. Plocha povodí 

Kladrubského potoka je 2,087 km, průměrný průtok 3,1 l/s, průměrné roční srážky 495 mm, 

Q355 je 0,4 l/s .Na Kladrubském potoce dochází při větší vodě k ucpání průtoku pod ulicí 

Husova a zaplavení ulice a objektu mateřské školky. 

 

b) Odtokové poměry - Hrobčice: 

Syčivka pramení v Českém Středohoří nad obcí Tvrdín (ve výšce 400 m.n.m.). V obci 

Hrobčice přijímá Mrzlický potok a pod dalším pravostranným přítokem Mukovský potok 

Napájí soustavu dvou rybníků. Pod obcí Kučlín jsou do Syčivky zprava svedeny povrchové 

vody z Radovesické výsypky. Při povodni lze předpokládat ucpání nekapacitních mostních 

profilů splávím (stromy, panely, stavební materiál) a protržení hráze rybníků. Pod soutokem 

Syčivky s Mukovským potokem je plněn pravobřežní prostor bývalého rybníka. Voda 

z rybníka proudí nekapacitní štěrbinou po vyhrazených dlužích, částečně zasypavým nánosem 

na vatrok původního Kocourova mlýna a dále se rozšiřující se poruchou v tělese hráze. 

(vpravo od výpustného objektu). Při déletrvající povodni se prostor naplní, voda přepadne 

přes korunu hráze, hrozí rychlé rozšíření stávající poruchy v tělese hráze a následná 

průlomová vlna v úseku pod hrází. Prostor bývalého rybníka nemá bezpečnostní přeliv.            

V úseku mezi Hrobnickým mlýnem a obcí Kučlín je zaplavena snížená pravobřežní inundace. 

Obcí Kučlín jsou místně zaplaveny příbřežní luční pozemky. Mukovský potok je opevněn 

panely, bohužel místy porušenými. Vzhledem k vysokým rychlostem v korytě může dojít 

k destrukci opevnění a vybředení proudu na okolní pozemky.   
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V obci Kučlín je kapacita koryta na hraně stoletého průtoku. Lze předpokládat, že bude část 

vody proudit přes sníženou náves, bude zaplaven bývalý mlýn a příbřežní luční pozemky, 

v případě stoleté povodně. 

Dne 9.2.2005 bylo stanoveno záplavové území a aktivní zóna vodoprávním úřadem v Bílině 

pod č.j. OŽP/9/231/R-01/Pa/05 a následně opraveno dne 25. 02. 2005 tak, že záplavové území 

a aktivní zóna Syčivky jsou shodné. 

 

c) Odtokové poměry - Měrunice: 

Lužický potok - Potok protéká napříč obcí v upraveném dostatečně zahloubeném korytě 

obdélníkového průřezu, opevněného dlažbou a břehovými zdmi. Kapacita koryta potoka je 

téměř všude na stoletou povodeň. V toku existuje zatrubněná část (cca 50 m), která má 

kapacitu pouze na 20ti-letou povodeň.     

 

d) Odtokové poměry - Ohníč: 

Řeka Bílina - Řeka protéká za obcí Ohníč v upraveném dostatečně zahloubeném korytě 

obdélníkového a lichoběžníkového průřezu, místy opevněného betonem a břehovými zdmi. 

Kapacita koryta je téměř všude na stoletou povodeň.   

Potok Ohníčská strž - Bystřina - Jedná se drobný místní tok, který svou kapacitou 

významně neohrozí obec. Na katastrálním území obce Ohníč vtéká do řeky Bíliny Protéká ve 

svém přírodním korytě a kritickým místem je propusť kolem čerpací stanice vody. 

Odtokové poměry tohoto vodního toku mohou být ovlivněny napojením Labského 

průmyslového vodovodu v kótě 305 na tento tok. Majitelem a správcem je Elektrárna 

Ledvice. 

 

e) Odtokové poměry - Světec: 

 

Řeka Bílina je významným tokem, který prochází územím. Kulminační průtok stoletého 

přívalu Q100 je 83,15 m3/s. 

Koryto řeky je nezpevněné, lichoběžníkového tvaru. Průměrná šířka hladiny je při běžném 

průtoku přibližně 8 m. Stav koryta je velmi dobrý. Břehy provázejí vzrostlé stromové             

a keřové porosty. 

Řeka Bílina je ve správě Povodí Ohře, s.p., závod Chomutov. Jak z této části, kromě jiného, 

vyplývá je nutné počítat s tím, že při kulminaci průtoku při přívalu Q100 dojde v posuzovaném 

prostoru v vybřezení vody. Voda se rozlije především vlivem zúžení průtočného profilu                 

v mostních konstrukcích. Dojde k zaplavení pozemků zahrádkářské kolonie, ležící na pravém 

břehu řeky. V prostoru vodní plochy Márinka, rovněž po pravé straně řeky, kde převažují 

luční a lesní porosty, se při rozlití očekávají menší škody. V žádném případě by nemělo dojít 

k ohrožení obytných a ostatních budov v obci Světec. Nebezpečí ohrožení života by v krajním 

případě mohlo vzniknout, pokud by náhlá povodňová vlna zasáhla někoho, kdo by tam 

případně v noci přespával. Dne 29.7.2010 bylo stanoveno záplavové území řeky Bíliny, pod č. 

jednacím 128222/ZPZ/2010/Bílina/Ko. 

 

Štrbický potok - Koryto Štrbického potoka je typickým příkladem toku silně ovlivněného 

důlní činností. Otvírka povrchového hnědouhelného lomu Chotovenka a později stavba 

Radovesické výsypky si vynutila jeho přeložku a v závěru výrazné prodloužení příkopem. 

Téměř neovlivněná co do plochy, tvaru, zůstala jen poměrná krátká část trasy v prostoru pod 

obcí Štrbice. V samotné obci došlo v minulosti k nevhodnému a kapacitně nedostatečnému 

zatrubnění potoka v délce asi 140 m. Povodí Ohře, s.p., závod Chomutov. 

DOkončena je stavba  poldru, která situována v otevřené krajině (extravilánu) východně od 

intravilánu obce Štrbice, cca 100 m vpravo od státní silnice II. třídy č. 258 ve směru 
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Hostomice-Kostomlaty pod Milešovkou, v katastrálním území Štrbice a Kostomlaty pod 

Milešovkou. Stavba leží v návaznosti na zastavěnou část obce Štrbice na zemědělských 

pozemcích a ostatních plochách, tvořících výraznou terénní depresí, kterou protéká napájecí 

tok - Štrbický potok. 

Odtokové poměry jsou nestabilní, kolísavé, s nízkým odtokovým koeficientem, závislým 

převážně na atmosférických srážkách, které spadnou na plochu povodí. Expozice svahů je 

severní a jižní, vodoteč protéká erozní bází rovněž západním směrem. Štrbický potok pramení 

v lesním porostu pod kótou Pařez (736 m n.m.) a je levostranným přítokem řeky Bíliny, do 

níž se vlévá v ř.km 32,6. Profil toku je nad obcí Štrbice i pod ní upraven, v souvislosti s 

rekultivačními pracemi na lomových výsypkách je v úseku obec Štrbice - obec Světec veden 

v uměle vytvořeném terénu. 

Rozsah přívalové vlny do Štrbického potoka je regulován nádrží Kostomlaty. Řízené 

prázdnění nádrže je z úrovně kóty 394,70 m n.m. - hladina stálého nadržení. Prázdnění je 

zajištěno nastavením šoupátka DN 600 v odběrovém objektu(v požeráku). Dle kapacity trubní 

části Štrbického potoka v obci Štrbice je stanoveno maximum pro vypouštění 40 l/s. Pro tento 

průtok bude otevřen profil potrubí DN 600 mm s výškou plnění 90 mm. Tímto způsobem 

bude nádrž prázdněna přednostně. Možnost navýšení odtokového množství z nádrže 

Kostomlaty bude aktuální po zkapacitnění Štrbického potoka a zvýšení kapacity jeho trubní 

části v obci Štrbice. Toto navýšení odtokového množství povoluje vodohospodář Dolů Bílina 

po dohodě s vodoprávním orgánem. V běžném provozu nádrže Kostomlaty bude šoupátko 

nastaveno na odtok 40 l/s. Jeho úplné uzavření je možné, ale jen krátkodobě, než hladina 

vystoupá na úroveň hladiny maximální. To je na kótu 396,00m n.m.. Potom je nutné šoupátko 

opět otevřít na průtok 40 l/s. Při nastoupání hladiny nad tuto úroveň není možné šoupátko 

ovládat. Přístup bude zaplavený vodou.    

 

A.3.Analýza časových možností. 

              Nestanovena. 
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A.4.Charakteristika ohrožených objektů 
 

 Ohrožená místa a objekty - město Bílina 

     Místa vytypovaná  se sníženou průtočností a místa jinak riziková dle zkušeností 

 správy města a jejich složek. 

 
  Místa toku    druh ohrožení 

 

 řeka Bílina 37,6 až 38 km   zatopení ploch stadionu, hřišť včetně 

      suterénu a kanalizace budovy správy 

      a sociálního vybavení, poškození plotů 

      a ohrad u řeky 

 

 řeka Bílina 36,9km nad   rozměrné potrubí napříč korytem, nebezpečí 

 Břežanskou ul.    zátarasu při zachycení hrubých  

      splavenin a zničení tepelné izolace 

 

 Lukovský potok 0,5km   ucpání kruhových profilů zatrubnění 

 nad zimním stadionem   hrubými splaveninami 

 

 

 Lukovský potok 1,2km   málo kapacitní propustek pod lesní  

 nad zástavbou, pod novým  cestou, možnost snadného ucpání,  

 rybníkem    přepad vody přes cestu a protržení 

      propustku s devastací zahrad pod cestou 

  

 Syčivka 0,3 km Tyršova   snížení průtočnosti vtoku hrubými 

 ulice, vtok do zakrytého   splaveninami, při překročení kapacity 

 profilu potoka    kanálu, vzdutí vody a zaplavení města 

      kolem Seifertovy a Radniční ul. a náměstí 

 

 Syčivka 0,7km a výše   snížení průtočnosti koryta u mostků 

 v Žižkově údolí    k nemovitostem, zejména u domu čp.121/8, 

      zaplavení silnice a zahrad, zatopení studní, 

      při povodni Q 5 a vyšší  průtok vody po 

      vozovce a v zahradách ke plavecké hale s 

      s devastací terénu 

 

 Soutok Syčivky s    Opevnění Mukovského potoka panely v patě 

 Mukovským potokem   koryta je místně porušeno. Možná destrukce 

a vybřežení proudu na okolní pozemky.  

 

(Pod soutokem Syčivky s Mukovským potokem je plněn snížený pravobřežní prostor bývalého rybníka.  

Prostor tohoto rybníka nemá bezpečnostní přeliv. 

  

Ohrožená místa a objekty pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Bíliny. 
 

 

město, obec ohrožená místa a objekty 

Bílina 

řeka Bílina  

38-37,6 km řeky, zatopení levobřežních ploch 

stadionů a hřišť včetně suterénu správní budovy, 

poškození ohrad a plotů u řeky36,9 km řeky rozměrné 

potrubí nad korytem s možností vzniku zátarasu 

Lukovský potok (od Radovesické výsypky 

z Bezovky ) 

1,2 km ř. zástavba na Bezovce u nových rybníků, málo 

kapacitní propustek pod lesní cestou, možnost zacpání a 

přelití vody přes cestu či protržení propustku s devastací 

zahrad pod cestou 0,5 km ř. kruhové profily s možností 

ucpání 
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Syčivka (od Hrobčic do řeky Bíliny) 

0,7 km ř. v Žižkově údolí, snížení průtočnosti koryta u 

mostků k objektům čp.121/8, zaplavení silnice, zahrad a 

studní, při Q 5 a více vystoupí voda z koryta při 

plavecké hale do zahrad a na vozovku 

 

 

HOSTOMICE 

 

Ohrožená místa 

 

 

 

 

 

 

Tok Objekt a jeho ohrožení Majitel - Uživatel 

Řeka Bílina 

Mateřská škola, Husova 308 

(evakuovat) – možnost zaplavení 

Obec Hostomice 

uživatel MŠ 

Zdravotní středisko, Husova 308 

– možnost zaplavení 

Obec Hostomice 

uživatel MUDr. Myšáková M. 

komunikace 5.května – most 

- možnost zaplavení 
SUS ÚK 

objízdná trasa– I/13 na Křemýž a Ohníč  

čp. 240 Fiřtík Jiří 

čp. 283 Goltsch Petr 

čp. 297 Smil Josef, Hriž  

čp. 140 Pundová Marta (Bílina) 

čp. 281 Koblihová Jana Mgr. (Bílina) 

čp. 248 KunclováMartina 

čp. 246 Cíl Karel 

čp. 284 ProcházkaJiří 

čp. 282 Bečák Miroslav 

čp. 239 Křížová Helena 

čp. 15 Huong Ho Thi Thanh (Litvínov) 

čp. 98  Oláh Mikuláš 

čp. 311 Augusta Milan 

čp. 314 Zámostný Milan 

čp. 310 Fleischman Petr 

čp. 244 Zíta Petr 

čp. 307 městys  Hostomice 

čp. 139 Bandová Miroslava 

čp. 298 Brejcha Karel 

čp. 315 Bečák Miroslav 

čp. 313 CETIN 

Potok Bouřlivec 
Protržení hráze potoka – oprám 

Speciální stavby Most, s.r.o. 

Povodí Ohře, s.p. 

Spodní voda ve sklárně Speciální stavby Most, s.r.o. 

Sklad firmy Proton Kučera, Bílina 

Potok Kladrubský 

čp. 311 Augusta Milan 

čp. 314 Zámostný Milan 

Mateřská škola 
městys Hostomice 

uživatel MŠ 

Zdravotní středisko 
městys Hostomice 

uživatel  MUDr. Myšáková M. 
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Kritická místa 

 

Tok Objekt a jeho ohrožení Majitel - Uživatel 

Řeka Bílina 
viadukt Čapkova ulice – naplaveniny České dráhy 

most ulice 5. května – naplaveniny SUS ÚK 

lávka mezi ulicemi Husova a Čapkova Povodí Ohře s.p. 

Potok Bouřlivec hráz potok – oprám – propustnost vody 
ÚZS ČR, Speciální stavby Most, 

s.r.o., městys Hostomice 

Kladrubský potok průtok pod ulicí Husova - ucpání městys  Hostomice 

 

 

 

HROBČICE 

Ohrožená místa 

 

Tok Objekt a jeho ohrožení Majitel - Uživatel 

Syčivka 

Kučlín čp.15 

- zaplavení dvora a suterénu 
Hlaváček Josef 

Tvrdín čp. 5  

- zaplavení dvora, zacpání 

propusti splaveninami 

Vytejčková Hedvika  

Mukovský potok 

 

Razice – náves 

- pod mostkem možnost zacpání 

splaveninami a zaplavení návsi, 

vznik ledových bariér 

Lesy ČR 

Razice čp. 13 

- zaplavení dvora a sklepních 

prostor 

Mrkvička Miroslav 

Razice čp. 64 

- zaplavení dvora a suterénu 
Haraus Roman  

Kritická místa 

 

Tok Objekt a jeho ohrožení Majitel - Uživatel 

Syčivka 

Kučlín  

- přemostění u čp.15 
Povodí Ohře s.p. 

Tvrdín  

- propusť zahrada čp.5 
Povodí Ohře s.p. 

Mukovský potok 

 
Razice – náves 

- pod mostem  
Lesy ČR 

 

 

 

 

 

 



 - 16 - 

MĚRUNICE 

Ohrožená místa 

 

Tok Objekt a jeho ohrožení Majitel - Uživatel 

Lužický potok Dům čp. 4 Žáček Jiří 

Rybníky 

 

Zaplavení pozemků v blízkosti 

rybníků, možnost porušení hráze 

rybníku  

Obecní úřad Měrunice 

Veselý Zdeněk, Měrunice 

č.p. 79 

 

 

OHNÍČ 

 

  Obec Ohníč – typ povodně pod Q100   

 
Tok Obec, ulice Majitel, uživatel 

    Bílina Křemýž 91 Mlýn – IK TRADE, s.r.o. 

Bílina Ohníč 11 Česká pošta, obec Ohníč 

Bílina Ohníč 14 HET, spol. s r.o. 

Bílina Ohníč 52 TJ Baník Ohníč, restaurace 

Bílina Ohníč 4 Přibyl 

Bílina Ohníč 22 Jonášová 

Bílina Křemýž 109 Vích 

Bílina Ohníč 27 Dlouhý 

Bílina Ohníč 58 Šimon 

Bílina Dolánky 8 Cibuzar (Dolánky 8/12) 

Bílina Dolánky 16 Novák  

Bílina Dolánky 18 Soukup 

Bystřina ČSPV Obecní úřad Ohníč, č.p.30 

Celkem domů :       13  

   

Obec Ohníč – typ povodně  nad Q100 (zvláštní povodeň)  

 

Tok Obec, ulice Poznámka 

    Bílina Křemýž 109 Vích 

    Bílina Křemýž 91 Mlýn – IK TRADE, s.r.o. 

Bílina Ohníč 11 Česká pošta, obec Ohníč 

Bílina Ohníč 14 HET, spol. s r.o. 

    Bílina Ohníč 52 TJ Baník Ohníč, restaurace 
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    Bílina Ohníč 51 Bartůněk 

    Bílina Ohníč 22 Jonášová 

    Bílina Ohníč 4 Přibyl 

    Bílina Ohníč 3 3*SJM – Holubovi, Růžičkovi 

    Bílina Ohníč 27 Dlouhý 

    Bílina Ohníč 6 Kouba 

    Bílina Ohníč 7 Filo 

    Bílina Ohníč 49 Červinková 

    Bílina Ohníč 8 Illeš 

    Bílina Ohníč 26 Poppová 

    Bílina Ohníč 29 Jonášová  

    Bílina Ohníč 28 Blahýnek 

    Bílina Ohníč 31 Jonášová 

    Bílina Ohníč 32 Hes 

    Bílina Ohníč 58 Šimon 

    Bílina Ohníč 45 Kinzlová 

    Bílina Ohníč 1 Černý 

    Bílina Ohníč 9 Černá 

Bílina Dolánky 8 Cibuzar (Dolánky 8/12) 

Bílina Dolánky 16 Novák  

Bílina Dolánky 18 Soukup 

Bystřina ČSPV Obecní úřad Ohníč, č.p.30 

Celkem domů :  27  

 

 

SVĚTEC 

 

Tok Objekt a jeho ohrožení Majitel - Uživatel 

Řeka Bílina 

Obytný dům č.p. 154  

zaplavení a znečištění 
Vodrážka Jiří,  

Sídliště, Chotějovice 
Obytný dům č.p. 153  

zaplavení a znečištění 

Kochlöffelová Vladislava, Sídliště, 

Chotějovice 

Štrbický potok 

 

Obytný dům č.p. 8  

zaplavení a znečištění 
Zima Jan, Štrbice 

Obytný dům č.p. 55  

zaplavení a znečištění 
Kubištová Jarmila, Štrbice 

Požární zbrojnice  

zaplavení a znečištění 
Obec Světec 

Náves - málo kapacitní propust 

na návsí, možnost zaplavení a 

zacpání splaveninami 
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B. Druh a rozsah ohrožení. 

B.1. Přirozená povodeň 

  Teoretická možnost povodně dle údajů Českého Hydrometeorologického 

ústavu nestanovena 

  Dle skutečnosti evidovány povodně: (město Bílina) 

• z roku 1996/06 – I.SPA na Syčivce 

• z roku 1998/11 – I.SPA na Syčivce 

• z roku 2000/03 – II.SPA řeka Bílina rozlití na Kyselce 

• z roku 2002/08 – III. SPA řeka Bílina – autokemp na Kyselce 

(Informace o povodních v jednotlivých obcích viz povodňové plány jednotlivých obcí) 

 

B.2. Přirozená povodeň ovlivněna mimořádnými příčinami. 

Nestanoveno. 

Uvedeny jsou jen záplavová území města Bíliny. Pro jednotlivé obce je rozsah povodní 

specifikován v jednotlivých povodňových plánech, které jsou v příloze tohoto povodňového 

plánu. 

 

Záplavové území řeky Bíliny. 

Je omezeno vesměs jen na vlastní řečiště a úzký pruh podél něho, kde není zástavba. 

K většímu plošnému rozlití při stoleté povodni dojde jen v nejnižších partiích říční nivy na 

stadionech a hřištích pod Kyselkou, pod nádražím ČD až k ČOV. Zaplavením hracích ploch 

nevzniknou příliš velké škody, pod nádražím jsou jen ostatní zatravněné plochy s nadzemním 

vedením mimo dosah zátopy.  

Jediný ohrožený objekt je budova stadionu s bytem správce. Budova se nachází na okraji 

povodňové proudnice, lze očekávat pouze škody ze zaplavení nikoliv destrukci budovy. 

Objekt hlavní silnice na pravém břehu řeky, železniční trať na levém břehu nádraží a příjezd 

k němu, jakož i areál ČOV ohroženy povodněmi nejsou. 

Z mapy A1, A3 vyplývá ohrožení povodně od atletického stadionu k budově čp. 391 na 

fotbalovém hřišti na protější straně zahrádkářská kolonie a škvárové hřiště. 

29.7.2010 bylo stanoveno záplavové území řeky Bíliny, pod č. jednacím 

128222/ZPZ/2010/Bílina/Ko . 

Dne 29.10.2004 bylo na řece Bílině kolaudačním rozhodnutím č.j. OŽP/212.1/231/D-

01/Pa/04 MÚ Bílina povoleno užívání Limnigrafické stanice, ř.km 35,98. (viz příloha č.16 ) 

  

Záplavové území Lukovského potoka. 

Je též omezeno na vlastní řečiště toku.   

Ohrožena může být jen část pravého břehu pod sedimentační přehradou, cesta a dvůr. 

Lze očekávat pouze škody ze zaplavení. K domům v zastavěné části Litoměřické ulice a okolí 

zátopa nedosahuje. Slabým místem je nedokonalý propustek malého profilu na lesní cestě pod 

novými rybníky Bezovky. Při povodni se propustek patrně ucpe a bude vzdutou vodou 

protržen. Zvláštní škoda nehrozí ,pozemek nad propustkem až po hráz rybníka je upraven 

jako park. Z mapy A1,A3 vyplývá ohrožení povodní zahrad domů čp. 32, 33, 34, 673 a 674 

v Bezovce. 
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Záplavové území Syčivky. (viz studie Syčivka) 

Tento vodní tok je na rozdíl od předchozích rizikovější. Z vypočtených průtoků vyplývá, že 

normální koryto nad Tyršovou ulicí provede asi dvacetiletou povodeň, koryto výše v Žižkově 

údolí  nad domem čp.121/8 asi desetiletou povodeň.   

Problém koryta je v omezení deskami silničních mostků. Proudění v korytě je bystřinné, 

neboť skutečná rychlost prakticky v celém rozsahu vodních stavů převyšuje rychlost 

kritickou. Při naplnění koryta vodou a doteku vodní hladiny s deskou mostku nedojde jen 

k mírnému vzdutí, ale režim toku přejde vodním skokem do proudění říčního s podstatně 

vyšší hladinou pod mostkem. Možné ucpání profilu proces jen urychlí a zhorší. Škody 

vzniknou jen na zahradách a chatičkách ,protože obytné domy jsou od toku oddáleny                     

a umístěny  výše na začátku svahu údolí. 

Značně ohrožen je dům čp. 121/8,protože masivní podezdívka jeho plotu, vedena napříč 

(kolmo k potoku) bude působit jako hráz a ze zahrady vytvoří rybník. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem  se odhaduje ,že neškodný průtok Syčivky je                   

u povodně jednoleté, nejvýše pětileté.   

Při snížení průtočnosti vtoku hrubými splaveninami  může dojít ke vzdutí vody a zaplavení 

města kolem Seifertovy ulice s Radniční ulicí a náměstím. 

Kritická může být stoletá či padesátiletá voda pro oblast od Tyršovy ulice k výškovému domu 

Dolu Bílina. (uzavřený profil vnitřního města) Při déle trvající povodni dojde ke škodám 

nejen zaplavení, ale také z destrukce staré zástavby. Hlavní příčinou - změnami vlivem důlní 

činnosti se zvětšily průtoky v Syčivce na úkor Lukovského potoka. Protože kapacitu Syčivky 

ve městě je obtížné zvýšit ,nutná větší retenční nádrž, která by průtoky povodně snížila na 

polovinu.   

Z mapy A1, A3 vyplývá ohrožení povodní u propustku v Tyršově ulici u čp.71,72 a 73 (rozlití 

vody na zahrady včetně zatopení sklepů),u propustku u domu čp.121,kolem domu čp.99, 191, 

92, 154 a 88(rozlití vody do zahrad, znečištění vody s pitnou vodou)  

Dne 9.2.2005 bylo stanoveno č.j. OŽP/9//231/R-01/Pa/05 záplavové území vodního toku 

Syčivka. 

Ledové bariery se na tocích ve větším rozsahu pro správní obvod obce s rozšířenou 

působností města Bíliny netvoří, případně tvoří v rozsahu nevyžadující zvláštní přístup. (Obec 

Razice na katastru Hrobnic-viz povodňový plán obce Hrobčice) 

  

B.3. Zvláštní povodeň. 

        Tato povodeň může nastat v důsledku technické poruchy na vodním díle. Na řece 

Bílině  je ČOV.(údaje hladiny řeky Bíliny v místě výtoku - kota 193,08 

     1-letá voda      - kota 194,40 

     20-letá voda    - kota 195,20 

     100-letá voda  - kota 196,15  

 Míra rizika ohrožení těmito vodními díly nestanovena. 

Dalším významným vodním dílem je přehrada Všechlapy 

 - správce je zde Povodí Ohře, ČHP 1-14-01-067 

 - s přítokem Bouřlivec, Q1 = 4,3m3/s, Q50 = 54m3/s, Q100 = 80m3/s 
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SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ  

Bližší údaje o druhu povodní ostatních vodních toků jsou uvedeny v povodňových 

plánech jednotlivých obcí. 

 

Nejčastěji se vyskytující povodně lze rozdělit do 4 skupin: 

a) Povodně způsobené táním sněhové pokrývky v zimním nebo jarním období popřípadě 

v kombinaci s dalšími srážkami. Nedosahují většinou extremních kulminací a průtoků. 

b) Povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity v letním období. Tyto 

povodně zasahují obvykle malá území s katastrofálními důsledky a velice rychlým 

průběhem. Těžko se předpovídají a varovný systém a opatření se soustředí především 

do oblasti prevence. 

c) Povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními srážkami zasahují rozsáhlá území,  

obvykle s extrémními průtoky, především na větších tocích (řeka Bílina). V našich 

podmínkách nebývají časté, ale způsobují velké škody. 

d) Povodně způsobené zimními ledovými jevy. Téměř každoročně se objevující jevy, 

způsobující při nižších průtocích významná vybředení toků a ohrožení přilehlých 

pozemků a zástavby. 

 

B.4.Opatření k ochraně před povodněmi. 

Ochrana před povodněmi je řízena ve správním obvodu obce ORP Městským úřadem Bílina 

jako povodňovým orgánem samosprávy, který ve svém území působnosti odpovídá za 

organizaci povodňové služby. 

V době povodní vše řídí povodňová komise obce ORP, která je složena z členů Městského 

zastupitelstva, zástupců hasičů a zástupců městské policie. 

Mimo povodeň je ve správním obvodu obce ORP povodňovým orgánem Městský úřad             

v Bílině.   

Dle zákona jsou právnické i fyzické osoby povinny odstraňovat překážky, které mohou bránit 

průtoku velkých vod a dále umožnit vstup na své pozemky i do objektů k provádění 

zabezpečovacích prací, trpět odstranění staveb, případně jejich částí nebo porostu, poskytnout 

dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a podobně a zúčastnit se podle  

možností těchto prací. 

V době povodně je povodňová komise oprávněna činit opatření a vydat příkazy 

k zabezpečovacím pracím a záchranným pracím. Tyto příkazy nejsou rozhodnutím podle 

správního řádu, to znamená, že nelze proti nim použít opravný prostředek. 

V době povodně, která svým rozsahem přesáhne území orgánu nižšího stupně, nebo 

v případech, kdy povodňový orgán  nižšího stupně nestačí vlastními silami a prostředky činit 

potřebná opatření k zvládnutí povodně ,respektive ke snížení jejich ničivých účinků, 

převezme řízení ochrany před povodní v plném rozsahu povodňový orgán vyššího stupně. 

Povodňová komise obce ORP je pak řízena povodňovou komisí Ústeckého kraje. 

Ostatní účastníci povodňové ochrany ve správním obvodu obce ORP města Bíliny, kteří se 

podílejí na ochraně před povodněmi jsou Severočeské doly a.s. Doly Bílina, Městské 

technické služby Bílina, Speciální stavby Most s.r.o., ČEZ, a.s. - Elektrárna Ledvice, Lesy ČR 

s.p. a Povodí Ohře, s.p.. Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na 

charakteru povodňové situace a místních podmínkách. 

Při povodni postupují ostatní účastníci podle svých povodňových plánů a podle pokynů 

povodňových orgánů. 

Koordinace opatření, které mohou ovlivnit  odtokové poměry v rámci uceleného povodí, je 

zajišťována z úrovně správců ucelených povodí, ve správním obvodu obce ORP města Bíliny 

to je Povodí Ohře, s.p.    
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Ochrana kanalizace 

 

Zpětná klapka na výusti DN800 (SčVK a.s.), pravý břeh řeky Bílina, km 36.180. 

Uzávěr kanalizačního sběrače nad Husitskou baštou. 

Šachty a zpětné klapky na domovních přípojkách. 

Zaústění neznámých kanalizací z pravobřežní opěrné zdi koryta řeky Bíliny – vybourání nik           

a úprava povrchu pro osazení zpětných klapek. 

 

Ochrana proti přepadu vody z řeky Bíliny do centra města Bílina 

 

Při hrozbě povodně v řece Bílina s vyšší než Q50 naplnit pytle s pískem a postupně zahradit           

a utěsnit přepady vody do historického centra města Bílina. 

 

Brána z parku do Zámecké ulice: šířka hrazení 2.9 m, výška hrazení při Q100 v Bílině cca 0.55 

m.) 

Utěsnění a podepření vrat do zahrad ve zděném oplocení: šířka 5 a 7 m, výška cca 0.65 m. 

Při Q100 hradit chodník nad Husitskou baštou: šířka 4 m, výška 0.20 m. 

 

Variantně lze zabránit přepadu vody z parku do historického centra města Bílina mobilním 

hrazením. 

 

Ochrana trubních odpadů ze septiků proti zpětnému vzdutí při povodňových stavech                       

a navýšení, utěsnění studní proti znečištění povodňovou vodou. 

 

Zřízení povodňového hlásného profilu na řece Bílině pro historické centrum Bíliny (přepad 

vody přes park do města při průtoku větším než 60 m3/s) 

 

Město Bílina 

 

Preventivní opatření: 

 

Konají se 2x ročně prohlídky stavu vodních toků. Při prohlídkách se zjišťují přechodné            

a trvalé závady z hlediska ohrožení průtočnosti koryt vodotečí a jejich inundačních prostorů 

zejména: 

- rozměrné překážky přímo v korytě, vzdouvací hrázky a jímky jakož i čerpadla a jiné 

překážky, 

- drobné stavby v inundaci, i na soukromých pozemcích, zpravidla na ohlášení nebo i na 

černo, které by mohly omezit nebo zhoršit průtok vody, 

- dlouhodobé skládky odplavitelného materiálu, dřeva a stavebního řeziva a desek, které by 

mohly ucpat mostky a uzavřené profily koryta toku, 

- přirozené nánosy hlíny a štěrku nebo odpad stavební činnosti v korytech toku, 

- nadměrný vzrůst křoví a buřeně v korytech a na březích, vesměs náletového původu, někdy           

i okrasná výsadba záměrná. 

 

Preventivním opatřením jsou pravidelné prohlídky stavu toků a jednoroční aktualizace 

povodňového plánu. 
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Doporučení: 

Konkrétním opatřením by bylo stanovení hlásného profilu na řece Bílině u 

Limnigrafické stanice společného pro město Bílina a Povodí Ohře s.p. Bylo by tím 

zajištěno operativnější sledování vodního toku. 

 

 

 

 

SPRÁVNÍ OBVOD S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 

Bližší údaje o opatřeních k ochraně před povodněmi ostatních vodních toků jsou uvedeny 

v povodňových plánech jednotlivých obcí. 

Jedná se především o pravidelné sledování kritických míst a zabránění zanesení či ucpání 

kritických míst ,zajištění průtočnosti toků a aktualizace povodňových plánů. 

  

B.5 .Stupně povodňové  aktivity. 

 

Město Bílina 
 

 SPA 1 

BDĚLOST 

SPA 2 

POHOTOVOST 

SPA 3 

OHROŽENÍ 

Vodočet (cm) 

Průtok (m³/s) 

Vodočet (cm) 

Průtok (m³/s) 

Vodočet (cm) 

Průtok (m³/s) 

Bílina - České 

Zlatníky, most ř. km 

43.641 

ryska zelená ryska žlutá ryska červená 

Bílina - Želenice, 

silniční most, ř. km 

41.218 

ryska zelená ryska žlutá ryska červená 

Bílina - Liběšice, 

silniční most, ř. km ryska zelená ryska žlutá ryska červená 

Bílina – 

u fotbalového 

stadionu na 37,8 km 

řeky 

Kategorie C 

ryska zelená 

(po břehovou čáru a nad 

ní cca 30cm) 

ryska žlutá 

(úroveň asfaltového 

chodníku pro pěší na 

břehu) 

ryska červená 

(zatopen chodník a 

břehová plocha ke 

vstupu do stadionu) 
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Bílina –  

LG Trmice 

Kategorie B 

170 cm 

18,2 m3/s 

190 cm 

23,5m3/s 

230 cm 

35,0 m3/s 

Lukovský potok –  

u zimního stadionu 

Kategorie C 

ryska zelená 

(hladina dosahuje do 

poloviny profilu trub) 

ryska žlutá 

(vtok se ucpává, vzdutí 

se zvyšuje k vrcholu 

potrubí) 

ryska červená 

(vtok je ucpaný, vzdutí 

přesahuje vrchol trouby) 

Lukovský potok 

Kategorie C 

45 cm 

6 m3/s 

65 cm 

12 m3/s 

80 cm 

16 m3/s 

Syčivka – Kučlín, 

silniční most, ř. km 

3.076  

ryska zelená ryska žlutá ryska červená 

Syčivka – Kučlín, 

most nad mlýnem, ř. 

km 2.813 

ryska zelená ryska žlutá ryska červená 

Syčivka – Bílina, 

Žižkovo údolí, 

mostek „Na 

Pejskárně“ 

ryska zelená ryska žlutá ryska červená 

Syčivka – Tyršova, 

vtok do zakrytého 

profilu klenbou 

Kategorie C 

ryska zelená 

(potoční koryto před 

vtokem naplněno,vtok 

volný, bez výrazného 

vzdutí) 

ryska žlutá 

(vtok je částečně 

ucpaný,vzdutí 

patrné,voda vyhřezuje 

z koryta před vtokem) 

ryska červená 

(vtok je částečně 

ucpaný,nebo volný,ale 

nepostačuje 

přítoku,vzdutí dosahuje 

poloviny výšky klenby 

nebo výše) 

Syčivka – 

Žižkovo Údolí 121  

Kategorie C 

ryska zelená 

(potoční koryto je 

vyplněno vodou nad 

polovinu hloubky) 

ryska žlutá 

(hladina se zvyšuje a 

zaplaví spodek mostní 

desky) 

ryska červená 

(voda dosáhla mostní 

desky,zatopila ji a 

vybřežila na vozovku a 

do zahrad) 

Syčivka  

Kategorie C 

65 cm 

7,5 m3/s 

90 cm 

14 m3/s 

100 cm 

16,5 m3/s 

 

Bílina – u fotbalového stadionu na 37,8 km řeky 
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Lukovský potok – u zimního stadionu 

 

 
 

Syčivka – Tyršova, vtok do zakrytého profilu klenbou 

 

 
Syčivka - Žižkovo Údolí 121 
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SPRÁVNÍ OBVOD S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 

Bližší údaje o stupních povodňové aktivity ostatních vodních toků jsou uvedeny v  

povodňových plánech jednotlivých obcí. Jedná se pouze o hlásné profily kategorie C. 
 

 

HOSTOMICE 

 

 SPA 1 

BDĚLOST 

SPA 2 

POHOTOVOST 

SPA 3 

OHROŽENÍ 

Vodočet (cm) 

Průtok (m³/s) 

Vodočet (cm) 

Průtok (m³/s) 

Vodočet (cm) 

Průtok (m³/s) 

Řeka Bílina -silniční 

most v ulici 5.května 

– zděný břeh 

zelená ryska žlutá ryska červená ryska 

Potok Bouřlivec – 

budova čerpací 

stanice sklárny 

Kavalierglass, a.s. 

zelená ryska 

(2/3 betonové patky 

bývalého schodiště) 

průtok 4 m³/s 

žlutá ryska 

(konec 2.síta 

schodu)průtok 6 m³/s 

červená ryska 

(zaplavení 

podesty)průtok 7 m³/s 

 

 

 

HROBČICE 

 

 SPA 1 

BDĚLOST 

SPA 2 

POHOTOVOST 

SPA 3 

OHROŽENÍ 

Vodočet (cm) 

Průtok (m³/s) 

Vodočet (cm) 

Průtok (m³/s) 

Vodočet (cm) 

Průtok (m³/s) 

Mukovský potok 

- přemostění na návsi 

Razice, pilíř při 

silnici směr Kučlín 

zelená ryska 

(zalití betonového 

chodníku) 

žlutá ryska 

(do výše zatrubnění) 

červená ryska 

(přelití betonového 

fundamentu) 

Syčivka 

- Kučlín, přemostění 

u čp.15 

zelená ryska 

(3.schod -50cm) 

žlutá ryska 

(5.schod – 70cm) 

červená ryska 

(7.schod – 100cm) 

Syčivka 

- Tvrdín, propusť – 

zahrada čp. 5 

zelená ryska 

(50cm od hladiny) 

žlutá ryska 

(70cm od hladiny) 

červená ryska 

(zalití zatrubnění) 

 

MĚRUNICE 

 

 SPA 1 

BDĚLOST 

SPA 2 

POHOTOVOST 

SPA 3 

OHROŽENÍ 

Vodočet (cm) 

Průtok (m³/s) 

Vodočet (cm) 

Průtok (m³/s) 

Vodočet (cm) 

Průtok (m³/s) 

Měrunice –  

Mostek uprostřed 

obce 

Kategorie C 

zelená ryska 

(spodní díl odtokové 

trubky na levém břehu 

po proudu potoka) 

žlutá ryska 

(konec kamene nad 

odtokovou trubkou na 

levém břehu po 

proudu potoka) 

červená ryska 

(přelití břehu a 

následné zaplavení 

silnice) 
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OHNÍČ 

 

Bílina 

SPA 1 

BDĚLOST 

SPA 2 

POHOTOVOST 

SPA 3 

OHROŽENÍ 

Vodočet (cm) 

Průtok (m³/s) 

Vodočet (cm) 

Průtok (m³/s) 

Vodočet (cm) 

Průtok (m³/s) 

Dolánky - Můstek 
ryska zelená 

(kanalizační výpusť) 

ryska žlutá 

(konec betonového 

fundamentu 

kanalizační výpusti) 

ryska červená 

(vylití na břeh) 

Ohníč,  

můstek u 

železničního 

přejezdu 

ryska zelená 

(k patě betonového 

fundamentu) 

ryska žlutá 

(horní bod patky 

mostu, na hraně 

koryta) 

ryska červená 

(úroveň silnice) 

Ohníč, Mlýn Křemýž 

ryska zelená 

(do výše třetího 

kamene sloupu mostu) 

ryska žlutá 

(do výše nosníků 

mostu) 

ryska červená 

(přelití přes most) 

 

 

 

SVĚTEC 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPA 1 

BDĚLOST 

SPA 2 

POHOTOVOST 

SPA 3 

OHROŽENÍ 

Vodočet (cm) 

Průtok (m³/s) 

Vodočet (cm) 

Průtok (m³/s) 

Vodočet (cm) 

Průtok (m³/s) 

Světec, pilíř u 

silničního mostu 

Řeka Bílina 

ryska zelená – 150cm 

(4. kámen od spodu 

sloupu mostu) 

ryska žlutá – 190cm 

(5. kámen od spodu 

sloupu mostu) 

ryska červená–240 cm 

(do výše nosníků 

mostu) 

Štrbice, vstup u 

zatrubněného 

profilu u č.p. 8 a 55 

Štrbický potok 

zelená ryska 

(po zalití betonové 

dlažby koryta) 

žlutá ryska 

(do poloviny betonové 

skruže) 

červená ryska 

(zaplavení celé  

betonové skruže) 
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Činnosti při vyhlášení stupňů povodňové aktivity 

1.SPA – stav bdělosti (ještě není povodeň) 

Č. člena 

OPK 
0-30 min 30-60 min 60-120 min Do vzniku povodně 

1 

Vyrozumění PŠ OPK, 

vyčlenění spojovacích 

prostředků a aktivizace 

hlásné služby okresu 

Zahájení činnosti PŠ 

OPK, identifikace 

ohrožených míst, odhad 

rizika vzniku povodně 

Rozpis pohotovostní 

služby PŠ OPK, ověření 

situace v ohrožených 

místech 

Sledování vývoje, 

pracovní pohotovost 

podle rozpisu služeb 

2 

Vyčlenění sil a 

spojovacích prostředků 

ROO pro potřeby PŠ 

OPK 

Ověření dostupnosti 

služeb technické podpory 

a dopravní služby OkÚ 

Ověření dosažitelnosti 

jednotlivých členů OPK 

Sledování vývoje, 

pracovní pohotovost 

podle rozpisu služeb 

3 

Vyčlenění sil a 

prostředků správce toků 

pro činnost hlásné a 

hlídkové služby 

Identifikace ohrožených 

míst, odhad rizika 

povodně 

Spolupráce na organizaci 

hlídkové služby, ověření 

situace v ohrožených 

místech 

Sledování vývoje, 

pracovní pohotovost 

podle rozpisu služeb 

4  
(navázání spojení 

s PŠ OPK) 

Navázaní spojení s PŠ 

OPK – pracovní 

pohotovost 

Pracovní pohotovost 

5  
(navázání spojení 

s PŠ OPK) 

Navázaní spojení s PŠ 

OPK – pracovní 

pohotovost 

Pracovní pohotovost 

6  
(navázání spojení 

s PŠ OPK) 

Navázaní spojení s PŠ 

OPK – pracovní 

pohotovost 

Pracovní pohotovost 

7  
(navázání spojení 

s PŠ OPK) 

Navázaní spojení s PŠ 

OPK – pracovní 

pohotovost 

Pracovní pohotovost 

8  
(navázání spojení 

s PŠ OPK) 

Navázaní spojení s PŠ 

OPK – pracovní 

pohotovost 

Pracovní pohotovost 

9  
(navázání spojení 

s PŠ OPK) 

Navázaní spojení s PŠ 

OPK – pracovní 

pohotovost 

Pracovní pohotovost 

10  
(navázání spojení 

s PŠ OPK) 

Navázaní spojení s PŠ 

OPK – pracovní 

pohotovost 

Pracovní pohotovost 

11  
(navázání spojení 

s PŠ OPK) 

Navázaní spojení s PŠ 

OPK – pracovní 

pohotovost 

Pracovní pohotovost 

12 

Vyčlenění spojovacích 

prostředků a sil RŽP pro 

hlásnou službu 

Navázání kontaktu se 

správci toků a 

vodohospodářských děl 

Organizace hlídkové 

služby, ověření situace 

v ohrožených místech 

Sledování vývoje, 

pracovní pohotovost 

podle rozpisu služeb 

13  
(navázání spojení 

s PŠ OPK) 

Navázaní spojení s PŠ 

OPK – pracovní 

pohotovost 

Pracovní pohotovost 
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2.SPA – stav pohotovosti (povodeň)-vyhlašuje a odvolává předseda PK 

Č. člena 

OPK 
0-30 min 30-60 min 60-120 min Do vzniku povodně 

1 

Svolání OPK, vyčlenění 

prostředků technické 

podpory podle 

požadavků obcí, 

vyhlášení 2.SPA a 

hlášení nadřízené PK 

Zahájení jednání OPK. 

Kontakt s nadřízeným 

povodňovým orgánem, 

vyčlenění sil PŠ OPK 

pro pomoc místních 

pov.orgánům 

Kontrola situace na 

ohrožených místech 

rozpis služeb pohotovosti 

členů OPK a PŠ OPK, 

sledování situace cestou 

hlásné služby 

Sledování situace 

prostřednictvím 

předpovědní a hlásné 

služby, kontrola vedení 

záznamů v povodňové 

knize 

2 

Uvedení služeb 

technické podpory do 

stavu pohotovosti 

Určení pohotovosti a 

pravděpodobnosti míst 

zásahu pro jednotlivé 

služby technické 

podpory 

Kontrola stavu 

připravenosti 

jednotlivých služeb 

technické podpory 

Kontrola situace na 

ohrožených místech, 

doplnění požadavků na 

služby technické 

podpory 

3 

Uvedení sil a prostředků 

správců toků do stavu 

pohotovosti 

Kontrola situace na 

ohrožených místech, 

řízení sil a prostředků 

správce toku 

Řízení sil a prostředků 

správce toku při realizaci 

opatření ke zmírnění 

povodně 

Řízení sil a prostředků 

správce toku při realizaci 

opatření ke zmírnění 

povodně 

4 

Zajištění a zprovoznění 

spojovacích prostředků 

pro OPK 

Zajištění záložních 

spojovacích prostředků a 

prostředků varování 

Koordinace prostředků a 

služeb spojení a varování 

obyvatelstva 

Koordinace prostředků a 

služeb spojení a varování 

obyvatelstva 

5 

Vyčlenění sil a 

prostředků SčVK pro 

potřeby OPK a jejich 

uvedení do stavu 

pohotovosti 

Uvedení systému 

náhradního zásobování 

vodou do stavu 

pohotovosti 

Uvedení systému 

náhradního zásobování 

vodou do stavu 

pohotovosti 

Řízení sil a prostředků 

SčVK při realizaci 

opatření ke zmírnění 

povodně 

6 

Vyčlenění sil a 

prostředků LČR pro 

potřeby OPK 

Kontrola situace na 

ohrožených místech, 

řízení sil a prostředků 

správce toku 

Řízení sil a prostředků 

správce toku při realizaci 

opatření ke zmírnění 

povodně 

Řízení sil a prostředků 

správce toku při realizaci 

opatření ke zmírnění 

povodně 

7 
Zajištění dopravních 

prostředků pro OPK 

Ověření dostupnosti 

dopravní služby 

náhradních dopravních 

prostředků 

Dispečerské zajištění 

pohotovostního 

dopravního spojení pro 

OPK 

Dispečerské zajištění 

pohotovostního 

dopravního spojení pro 

OPK 

8 

Vyčlenění sil a 

prostředků PČR pro 

potřeby OPK 

Zajištění policejní 

podpory, opatření ke 

zmírnění průběhu 

povodně 

Zajišťování policejní 

podpory opatření ke 

zmírnění průběhu 

povodně 

Zajišťování policejní 

podpory opatření ke 

zmírnění průběhu 

povodně 

9 

Vyčlenění sil a 

prostředků OVS pro 

potřeby OPK 

Zajišťování spojení 

s příslušnými útvary a 

orgány armády a civilní 

obrany 

Zajišťování spojení 

s příslušnými útvary a 

orgány armády a civilní 

obrany 

Zajišťování spojení 

s příslušnými útvary a 

orgány armády a civilní 

obrany 

10 

Vyčlenění sil a 

prostředků zdravotnické 

služby 

Kontrola připravenosti 

kapacit zdravotní služby 

na záchranné práce 

Kontrola připravenosti 

kapacit zdravotnické 

služby na záchranné 

práce 

Kontrola připravenosti 

kapacit zdravotnické 

služby na záchranné 

práce 

11 

Vyčlenění sil a 

prostředků HZS pro 

potřeby OPK a jejich 

uvedení do stavu 

pohotovosti 

Řízení sil a prostředků 

HZS při realizaci 

opatření ke zmírnění 

průběhu povodně 

Řízení sil a prostředků 

HZS při realizaci 

opatření ke zmírnění 

povodně 

Řízení sil a prostředků 

HZS při realizaci 

opatření ke zmírnění 

povodně 

12 

Aktivizace hlásné a 

hlídkové služby se 

zaměřením na ohrožená 

místa 

Shromažďování údajů od 

hlídkové a hlásné služby 

a povodňových orgánů 

obcí 

Kontrola situace na 

ohrožených místech a 

organizace opatření ke 

zmírnění povodně 

Kontrola situace na 

ohrožených místech a 

organizace opatření ke 

zmírnění povodně 

13 

Vyčlenění sil a 

prostředků SÚS pro 

potřeby OPK a jejich 

uvedení do stavu 

pohotovosti 

Kontrola ohrožených 

míst silniční sítě a 

příprava prostředků pro 

zajištění náhradních tras 

Kontrola ohrožených 

míst silniční sítě a 

příprava prostředků pro 

zajištění náhradních tras 

Řízení sil a prostředků 

SŚ při realizaci opatření 

ke zmírnění povodně 
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3.SPA – stav ohrožení (povodeň)-vyhlašuje a odvolává předseda PK 

 
Č. člena 

OPK 

0-30 min 30-60 min 60-120 min Do odvolání 

1 

Vyhlášení 3. SPA, 

hlášení nadřízené PK, 

zahájení jedná OPK a 

PŠ OPK 

Určení dalších orgánů, 

osob a organizací okresu, 

které se budou podílet na 

povodňových službách, 

shromáždění aktuálních 

údajů o vývoji povodně 

Koordinace sil a 

prostředků povodňových 

služeb podle požadavků 

PK obcí, vlastníků 

ohrožených nemovitostí, 

správců toků a nádrží a 

pokynů PKUP 

Koordinace sil a 

prostředků povodňových 

služeb podle požadavků 

PK obcí, vlastníků 

ohrožených nemovitostí, 

správců toků a nádrží a 

pokynů PKUP 

2 

Účast na jednání OPK, 

určení míst pro zásah 

technické podpory, 

zahájení přípravy 

evakuace 

Koordinace služeb 

technické ochrany 

nemovitostí a evakuace 

Koordinace služeb 

technické ochrany 

nemovitostí a evakuace 

Koordinace služeb 

technické ochrany 

nemovitostí a evakuace 

3 

Účast na jednání OPK, 

převzetí řízení činnosti 

správců toků a nádrží 

Řízení činnosti správců 

toků a nádrží 

Řízení činnosti správců 

toků a nádrží 

Řízení činnosti správců 

toků a nádrží 

4 

Účast na jednání OPK, 

aktivizace spojovací 

služby a systému 

varování obyvatelstva 

Řízení spojovací služby a 

systému varování 

obyvatelstva 

Řízení spojovací služby a 

systému varování 

obyvatelstva, aktivizace 

služby nouzového 

zásobování 

Řízení spojovací služby a 

systému varování 

obyvatelstva, aktivizace 

služby nouzového 

zásobování 

5 

Účast na jednání OPK, 

příprava služby 

náhradního zásobování 

vodou a vyčlenění sil a 

prostředků technické 

podpory dle požadavků 

OPK 

Řízení služby náhradního 

zásobování vodou, 

ochrany vodních zdrojů a 

spolupráce s ostatními 

službami 

Řízení služby náhradního 

zásobování vodou, 

ochrany vodních zdrojů a 

spolupráce s ostatními 

službami 

Řízení služby náhradního 

zásobování vodou, 

ochrany vodních zdrojů a 

spolupráce s ostatními 

službami 

6 

Účast na jednání OPK, 

vyčlenění sil a 

prostředků LČR pro 

potřeby OPK 

Spolupráce s členem OPK 

číslo 4 při řízení činnosti 

správců toků 

Spolupráce s členem OPK 

číslo 4 při řízení činnosti 

správců toků 

Spolupráce s členem OPK 

číslo 4 při řízení činnosti 

správců toků 

7 

Účast na jednání OPK, 

aktivizace dopravní 

služby 

Řízení dopravní služby a 

koordinace přepravních 

kapacit 

Řízení dopravní služby a 

koordinace přepravních 

kapacit 

Řízení dopravní služby a 

koordinace přepravních 

kapacit 

8 

Účast na jednání OPK, 

vyčlenění sil a 

prostředků PČR 

k zajištění policejní a 

strážní služby 

Řízení policejní a strážní 

služby při povodni 

Řízení policejní a strážní 

služby při povodni 

Řízení policejní a strážní 

služby při povodni 

9 Účast na jednání OPK 

Spolupráce s členy OPK 

číslo 2 a 7 a koordinace 

pomoci armády ČR 

Spolupráce s členy OPK 

číslo 2 a 7 a koordinace 

pomoci armády ČR 

Spolupráce s členy OPK 

číslo 2 a 7 a koordinace 

pomoci armády ČR 

10 

Účast na jednání OPK*), 

uvedení vyčleněných 

složek zdravotnické 

služby do stavu 

pohotovosti 

Koordinace činností 

zdravotnické služby 

Koordinace činností 

zdravotnické služby 

Koordinace činností 

zdravotnické služby 

11 

Účast na jednání OPK, 

vyčlenění sil a 

prostředků HSZ dle 

požadavku OPK 

Řízení činnosti HZS Řízení činnosti HZS Řízení činnosti HZS 

12 

Účast na jednání OPK, 

převzetí řízení PŠ OPK 

a dispečer. podpory a 

jednotlivých 

povodňových služeb 

Řízení PŠ OPK, 

koordinace hlídkové a 

hlásné služby 

Řízení PŠ OPK, 

koordinace hlídkové a 

hlásné služby 

Řízení PŠ OPK, 

koordinace hlídkové a 

hlásné služby 

13 

Účast ba jednání OPK, 

vyčlenění sil a 

prostředků pro zajištění 

sjízdnosti silnic a cest a 

zřízení náhradních tras 

Řízení sil prostředků pro 

udržení sjízdnosti cest a 

zřízení náhradních tras 

Řízení sil prostředků pro 

udržení sjízdnosti cest a 

zřízení náhradních tras 

Řízení sil prostředků pro 

udržení sjízdnosti cest a 

zřízení náhradních tras 

*) při nepříznivé prognóze vývoje povodňové situace 
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 C. Organizace povodňové ochrany 

 C.1. Povodňové komise. 

V této části jsou konkrétně uvedena v příloze složení jednotlivých povodňových komisí: 

 - povodňová komice obce s rozšířenou působností-města Bílina 

 - povodňová komise Ústeckého kraje 

 - složení Ústřední povodňové komise  

- povodňová komise městyse  Hostomice (viz povodňový plán Hostomic) 

 - povodňová komise obce Hrobčice (viz povodňový plán Hrobčic) 

 - povodňová komise obce Měrunice (viz povodňový plán Měrunic) 

 - povodňová komise obce Ohníč (viz povodňový plán Ohníče) 

 - povodňová komise obce Světec (viz povodňový plán Světce) 
 

Povodňové komise obcí jsou zřizovány radou obce a zajišťují: 

- pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních 

funkcí v území, 

- zabezpečují varování právnických a fyzických osob v obci, 

- organizují, řídí a koordinují opatření na ochranu před povodněmi podle povodňového plánu    

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

- provádějí prohlídky po povodni, zjišťují výši a rozsah povodňových škod, účelnost 

provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou 

působností, (příp. orgánu povodňové komise vyššího stupně) 

- -povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností. 
  

Činnost obce s rozšířenou působnost í- města Bíliny mj. spočívá v potřebné pomoci obcím ve 

správním obvodu v návaznosti na ohrožená místa na jejich území. Povodňové komise obcí ve 

správním obvodu Bíliny informují povodňovou komisi obce s rozšířenou působností                    

o aktuálním stavu v případě povodní a vyžádají si potřebnou pomoc. 

• Svolání a činnost povodňové komise. 

o Povodňová komise se svolává při povodňovém stavu pohotovosti (= II. SPA, 

dosažení vodního stavu v profilech podle žluté čáry). 

o Předsedou komise je starosta města. Podnět ke svolání komise podává terénní 

hlídka. 

o Vyhlášení stavu a varování se děje městským rozhlasem. 

o Začíná pracovat povodňová komise. 

o Orgány státní správy přestávají postupovat dle správního řádu, řídí se příkazy  

                        povodňové komise. 

o Během povodně, tj. od vyhlášeni II.SPA do jeho odvolání, se vede povodňová 

kniha.  

Tato kniha je uložena v sekretariátu Městského úřadu. Do povodňové knihy se perem nebo 

propisovací tužkou zapisuje průběh povodně a činnosti, které se k povodni váží. Vždy se dává 

přesný čas a osobní odpovědnost, podepsané předsedou komise nebo jím  pověřenou osobou. 

Pověřenou osobou je tajemník povodňové komise. 
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Obsah povodňové knihy 

Datum  

na minutu přesný čas začátku a konce povodně, odvoláni 2. SPA  

všechny přijaté telefonáty s tel. číslem, informace, čas a od koho  

kdo byl kdy kým pověřen  

zajištění v terénu ap.  

přijatá opatření  

přijaté příkazy nadřízené povodňové komise  

  

Povodňová komise organizuje zabezpečovací a záchranné práce, činnosti vedoucí  k zamezení 

ztrát na životech, majetku a životním prostředí.  

Povodňová komise dle potřeby a průběhu povodně informuje prostřednictvím hlásné služby 

obce níže po toku, tj. Chudeřice, Světec a Hostomice. 
 

Povodňová komise ORP města Bílina 

Jmenný seznam viz příloha č. 6 tohoto povodňového plánu. 

Místo zasedání povodňové komise: MěÚ Bílina – kancelář starosty na MěÚ Bílina 

Místo uložení povodňové knihy: sekretariát MěÚ, osoba pověřená vedením PK: tajemník 

povodňové komise 
 

Povodňové prohlídky se konají 2x ročně. 

Vykonavateli jsou členové komise dle předchozího odstavce , jejich zástupci a (dále viz. 

hlídková a hlásná služba-viz příloha č.5)zástupci referátu ŽP MěÚ Bílina. Rozsah plnění 

povodňové prohlídky, zjištění přechodných a trvalých závad z hlediska ohrožení průtočnosti 

koryt vodotečí a jejich inundačních prostorů, zejména sledují: 

- rozměrné překážky přímo v korytě, vzdouvací hrázky a jímky jakož i čerpadla a jiné 

překážky, zapuštěné jímky se sacími koši, jejichž čerpadla a strojní zařízení jsou mimo 

koryto a sací potrubí nekříží průtočný profil, lze tolerovat, 

- drobné stavby v inundaci, i na soukromých pozemcích, zpravidla na ohlášení nebo             

i nepovolené stavby, které by mohly omezit či zhoršit průtok vody,  

- dlouhodobé skládky odplavitelného materiálu, dřeva a stavebního řeziva a desek, které 

by mohly ucpat mostky a uzavřené profily koryta toku, 

- přirozené nánosy hlíny a štěrku nebo odpad stavební činnosti v korytech toků, 

nadměrný vzrůst křoví a buřeně v korytech a na březích, vesměs náletového původu, 

někdy i okrasná výsadba záměrná. 
 

Předpovědní služba 

Český Hydrometeorologický Ústav Ústí nad Labem, Kočkov  

400 00 Ústí nad Labem, Kočkovská 18/2699 

oddělení  hydrologie  472 706 025 

 meteorologie 472 706 021 

   

Hlásná a hlídková služba 

Sleduje vývoj meteorologické situace ,která by mohla přerůst do povodňového stavu - Vývoj 

počasí, stav hladiny na hlásných profilech daného toku, možnost vzniku bariér. Zajišťuje 

informace předpovědní služby, případně hlídkové služby povodňových orgánů obcí, varování 

občanů a organizací. (viz příloha č.3)  
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C.2. Organizace povodňové služby 

Organizace povodňové služby se řídí Metodickým pokynem MŽP k zabezpečení hlásné            

a předpovědní povodňové služby. (viz schéma přenosu informací hlásné a předpovědní 

povodňové služby a přehled povodňových služeb - příloha č. 8, přehled povodňových služeb 

viz příloha č.10) 

  

C.3. Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity. 

Vyhlašování probíhá formou rozhlasového a televizního vysílání, místní rozhlas (viz příloha 

č. 11) 

  

C.4. Organizace dopravy. 

Předpokládané uzavírky, navrhované objízdné trasy a evakuační trasy nestanoveny. 

 

D. Informační schéma 

 

D.1. Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků. 

V této kapitole jsou uvedeny : 

- přehled techniky využitelné při havarijních a krizových stavech (viz příloha č.14)         

u organizací ve správním území města Bíliny- Revitrans a.s. 

- MěTS Bílina 

- Speciální stavby s. r. o. Most 

- SčVK a.s. Most  

 

- přehled zabezpečovacích míst pro možnou evakuaci obyvatel (viz. příloha č.15) (školy 

a školská zařízení, hotely a ubytovací zařízení) 

  

D.2.Způsob vyžádání pomoci při povodni. 

  

a) Způsob zajištění průchodnosti česlí na vodním toku Syčivka: 

• 1 stupeň stav bdělosti – stav bdělosti nastává při dosažení stavu na vodočtu  

ve výši 55 cm Opatření: kontrola a čištění česlí a namátková kontrola vodoteče 

společností Povodí Ohře, s. p. 

• 2 stupeň stav pohotovosti – stav pohotovosti nastává v případě dalšího zvýšení 

hladiny na vodočtu ve výši 90 cm. Opatření: kontrola a čištění česlí a kontrola 

vodoteče včetně čištění případných nečistot, provádí město Bílina 

• 3 stupeň stav ohrožení – nastává při dosažení stavu na vodočtu ve výši 115 cm. 

Opatření: kontrola a čištění česlí, kontrola vodoteče, zda nedochází k vylévání 

z koryta, provádí se zabezpečovací práce, kontrolu provádí město Bílina 

 

Při druhém a třetím povodňovém stupni zajišťuje kontrolu a čištění česlí Město Bílina: 

zajištění průchodnosti česlí při II. a III. stupni je na příkaz povodňové komise sdělen 

telefonicky statutárním zástupcům organizacím ve správním území města Bílina (viz. příloha 

č. 14) a dodatečně zaslán poštou (e-mailem, datovou schránkou). Tento příkaz není 

rozhodnutím podle správního řádu, avšak subjekt, kterému byl tento příkaz adresován, je 

povinen jej splnit podle ust. 63 odst. 3zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů – k zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd 

na své pozemky, popř. stavby těm, které řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací                 

a záchranné práce přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně 

životů a majetku před povodněmi a řídit se  příkazy povodňových orgánů. 
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         Vodočet na toku Syčivka    Hrubé česle na toku Syčivka 
 

 

  

V příloze přehled kontaktů na pohotovostní a poruchové služby (příloha č.13) 

 
 

 

 

D.3. Schéma toku informací 

 (viz příloha  č.8)
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D.4. Varovná opatření.  

Způsob vyrozumění obyvatel - městským rozhlasem, telefonicky, pomocí 

rozhlasového a televizního vysílání  

 

Ministerstvo vnitra sděluje, že dnem 1. listopadu 2001 zavádí na území České republiky jeden 

varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo 

vzniku mimořádné události. 
PŘI VZNIKU PŘIROZENÉ POVODNĚ 

Tón 

sirény 

Délka 

tónu 

Název 

varovného signálu 
Činnost obyvatelstva 

kolísavý 140 

vteřin 

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA 

Zazní verbální informace  

(elektronické sirény)  

„Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, 

všeobecná výstraha. Sledujte vysílání 

Českého rozhlasu, televize a regionálních 

rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná 

výstraha, všeobecná výstraha“.  

 

Možné tísňové informace  

 

Vážení spoluobčané, na základě 

rozhodnutí povodňového orgánu 

obce........., byl v obci vyhlášen druhý 

stupeň povodňové aktivity - stav 

pohotovosti.  

 

Vlivem dlouhotrvajících dešťů (oblevou, 

rychlým tání sněhu,.........) a v důsledku 

nepříznivé předpovědi počasí na nejbližší 

dny vyzýváme všechny občany bydlící v 

záplavovém území, aby zahájili opatření 

ke své ochraně před povodní podle 

povodňových plánů.  

 

Vážení spoluobčané, na základě 

rozhodnutí povodňového orgánu 

obce........., byl v obci vyhlášen třetí stupeň 

povodňové aktivity - stav ohrožení.  

 

Vážení spoluobčané,  

v důsledku bezprostředního ohrožení 

přirozenou povodní na základě rozhodnutí 

povodňového orgánu je vyhlášena 

evakuace v obci......... (ulice........., 

domů.........).  

 

Hrozí (blesková povodeň) zanechte 

veškeré činnosti opusťte záplavové území 

Zahájit vlastní činnost k ochraně 

zdraví, životů, majetku, zvířat a k 

případné evakuaci.  

 

Při vyhlášení stavu pohotovosti:  

- zajistit si poslech hromadných 

sdělovacích prostředků,  

- řídit se příkazy povodňových orgánů, 

policie a záchranářů,  

- aktivně se zapojit do ochrany před 

povodní, podle pokynů povodňových 

orgánů, policie a záchranářů,  

- informovat se o způsobu, místě 

evakuace,  

- připravit si pytle s pískem a další 

těsnící materiál na utěsnění nízko 

položených dveří, oken, odpadních 

potrubí atd,  

 

Při vyhlášení stavu ohrožení:  

- připravit evakuační zavazadlo pro 

celou rodinu a vozidlo,  

- přemístit cenný nábytek, potraviny a 

nebezpečné látky do vyšších pater,  

- připravit vyvedení hospodářských 

zvířat,  

- připravit rodinu a domácí zvířata k 

evakuaci,  

- odstranit nebo řádně zajistit snadno 

odplavitelný materiál,  

- při zaplavování domu odpojit přívod 

elektrického proudu, uzavřít hlavní 

přívod plynu a vody  

 

Při vyhlášení evakuace:  

- upozornit sousedy a v případě 

potřeby jim pomoci při evakuaci,  

- zabezpečit dům, byt (vypnout hlavní 

přívod el. proud, plyn, vodu, 

zabezpečit okna, dveře, nebezpečné 

látky),  

- vzít si evakuační zavazadlo pro celou 

rodinu a máte-li vozidlo, použít ho, -

přesunout se do prostoru shromaždiště. 
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PŘI VZNIKU ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ 

Tón 

sirény 

Délka 

tónu 

Název 

varovného signálu 
Činnost obyvatelstva 

kolísavý 140 

vteřin 

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA 

(hrozí vznik zvláštní povodně)  

 

Zazní verbální informace  

(elektronické sirény)  

 

„Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí 

zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. 

Sledujte vysílání Českého rozhlasu. 

Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí 

zátopové vlny“  

 

Možná tísňová informace  

V obci byl vyhlášen třetí stupeň- stav 

ohrožení na vodním díle (.........) a hrozí 

vznik zvláštní povodně.  

 

Připravit se k územní evakuaci  

 

Zahájit vlastní činnosti k ochraně 

zdraví, životů, majetku, zvířat a k 

případné evakuaci.  

 

Při hrozbě vzniku zvláštní povodně:  

- zajistit si stálý poslech hromadných 

sdělovacích prostředků,  

- informovat se o rozsahu zaplavení, 

času příchodu čela povodňové vlny, 

předpokládané doby zaplavení,  

- informovat se o místě evakuace, 

prostoru soustředění, trasách evakuace,  

- připravit evakuační zavazadla pro 

celou rodinu, vozidlo, atd...  

- připravit evakuaci hospodářských 

zvířat,  

- připravit se k okamžité evakuaci. 

kolísavý 140 

vteřin 

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA 

(při vzniku zvláštní povodně)  

 

Zazní verbální informace  

(elektronické sirény)  

 

„Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí 

zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. 

Sledujte vysílání Českého rozhlasu. 

Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí 

zátopové vlny“  

 

Možná tísňová informace  

V důsledku bezprostředního ohrožení 

zvláštní povodní byla v obci......... 

(ulice........., čtvrti.........) vyhlášena 

evakuace.  

 

Vyhlášení evakuace  

- upozornit sousedy a v případě 

potřeby jim pomoci při evakuaci,  

- uvolnit hospodářská zvířata v 

ohroženém území,  

- okamžitě zanechat veškerou činnost a 

zahájit přesun na místo, které nebude 

ohroženo zvláštní povodní,  

- co nejdříve se přesunout do 

evakuačního prostoru nebo prostoru 

soustředění,  

- zabezpečit dům, byt (vypnout hlavní 

přívod elektřiny, plynu, vody, 

zabezpečit okna, dveře, nebezpečné 

látky, atd...) 

 

 

 

 D.5.Způsob zajištění aktualizace. 

 Povodňový plán je třeba každoročně aktualizovat (nejlépe na jaře v období tání) 

 odborem stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Bílina.  
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Seznam vodních toků                                        příloha č.1 

MĚSTO BÍLINA 

Vodní tok Správce 

řeka Bílina 

ČHP 1-14-01-051 

Povodí Ohře s.p., závod  Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

Syčivka 

ČHP 1-14-01-045 

Masarykova 1092/118, 400 01 Ústí nad Labem 

Povodí Ohře s.p., závod  Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

Lukovský potok 

ČHP 1-14-01-050 

Město Bílina 

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina 

HOSTOMICE 

Vodní tok 
 

Správce 

řeka Bílina 

ČHP 1-14-01-070 

Povodí Ohře s.p., závod Chomutov 

Spořická 4949,430 46 Chomutov 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

potok Bouřlivec 

ČHP 1-14-01-067 

Povodí Ohře s.p., závod Chomutov 

Spořická 4949,430 46 Chomutov 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

potok Kladrubský 

ČHP 1-14-01-070 

Povodí Ohře, s.p.závod Chomutov 

Spořická 4949, 430 46 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

HROBČICE 

Vodní tok Správce 

Syčivka 

ČHP 1-14-01-048 

Povodí Ohře s.p., závod Chomutov,  

Spořická 4949,430 46 Chomutov 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

Mukovský potok 

ČHP 1-14-01-047 

Povodí Ohře, s.p.závod Chomutov 

Spořická 4949, 430 46 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

Mrzlický potok 

ČHP 1-14-01-046 

Povodí Ohře, s.p.závod Chomutov 

Spořická 4949, 430 46 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

MĚRUNICE 
Vodní tok Správce 

Lužický potok ČHP 1-

14-01-043 

Povodí Ohře, s.p.závod Chomutov 

Spořická 4949, 430 46 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

OHNÍČ 

Vodní tok 
 

Správce 

Bílina 

ČHP 1-14-01-070 

Povodí Ohře s.p. závod Chomutov,Spořická 4949,Chomutov 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

Potok Ohníčská strž-

Bystřina 

ČHP 1-14-01-070 

Lesy České republiky s.p., Správa toků-oblast povodí Ohře 

v Teplicích,Vrbenského 1/2874,415 01 Teplice 

SVĚTEC 

Vodní tok 
 

Správce 

Bílina 

ČHP 1-14-01-055 

Povodí Ohře s.p.závod Chomutov,Spořická 4949,Chomutov 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 

Štrbický potok  

ČHP 1-14-01-055 

Povodí Ohře, s.p.závod Chomutov 

Spořická 4949, 430 46 

Provoz Teplice, Novosedlická č.p. 758 
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příloha č.2 

Představitelé OÚ obce s rozšířenou působností Bílina 
a představitelé obcí ve správním obvodu OÚ obce s rozšířenou působností Bílina 

 

Jméno a příjmení 
Městský – obecní 

úřad 

Číslo telefonu  

Pracoviště Do bytu Mobil.tel 
Mgr. Zuzana Schwarz 

Bařtipánová 
Starostka města Bílina 

bartipanova@bilina.cz 417810813 - 739046457 

Ing. Kvěch Ladislav 

Tajemník MěÚ Bílina 

kvech@bilina.cz 

sekretariat@bilina.cz 
417810810 - 602112323 

Ing. Marcela Dvořáková 

1. místostarostka města Bílina 
dvorakova@bilina.cz 417810814 - 725858334 

Ing. Karel Matuška 
2. místostarosta města Bílina 

matuska@bilina.cz 417810812  608383801 

Ivan Holata 

Starosta městyse Hostomice 
starosta@hostomice.eu 

 

417825197 
- neveřejné 

Lenka Matoušková 
Místostarostka městyse 

Hostomice 

lenka.medea@seznam.cz - - neveřejné 

Jana Syslová 

Starostka obce Hrobčice 
starostka@hrobcice.cz 417828015 - 

 

neveřejné 
 

Ing. Jana Čapková 

Místostarostka obce Hrobčice 
mistostarostka@hrobcie.cz - - neveřejné 

Zdeněk Javůrek 
Starosta města Ledvice 

starosta@ledvice.cz 417821125 - 602112323 

Tomáš Prachař 

Místostarosta města Ledvice 
mistostarosta@ledvice.cz 

417821175 

. 
- 

606713419 

 

František Motl 
Starosta obce Lukov 

motl@obeclukov.cz 417871190 - 725061264 

Martin Chalupný 
Místostarosta obce Lukov 

 
freechal@seznam.cz 

417871190 - 608973249 

Ing. Filip Strasser 

Starosta obce Měrunice 

obec@merunice.cz 417827011 
- 
 

neveřejné 
 

Tomáš Šiling 

Místostarosta obce Měrunice 
obec@merunice.cz 417824011 - 

neveřejné 

 

Lenka Brandtnerová 
Starostka obce Ohníč 

starosta@ohnic.cz 417822404 - 
602106497 

 

Ing. Lucie Vančurová 
Místostarostka obce Ohníč 

mistostarosta@ohnic.cz - - 702021441 

Ing. Barbora Bažantová 

Starostka obce Světec 
ou.svetec@volny.cz 417825200  

606612377 

 

MVDr. Emilie Klečková 

1. místostarostka obce Světec 
- - - 

736113119 

 

Jiří Fait 

2. místostarosta obce Světec 
- - - 724585735 

 

 

 

 

 

mailto:bartipanova@bilina.cz
mailto:kvech@bilina.cz
mailto:sekretariat@bilina.cz
mailto:dvorakova@bilina.cz
mailto:mistostarostka@hrobcie.cz
mailto:lstarosta@
mailto:mistostarosta@ledvice.cz
mailto:ou.svetec@volny.cz
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Příloha č.3 

 

Hlídková a hlásná služba, pracovní štáb pro ORP 

 

Hlásná a hlídková služba 
 

Bc. Milan Liška 

Zajišťuje hlásnou a      

hlídkovou službu 

ředitel  Městské policie 

 

417 810 950 

Neveřejné 

             

  Pracovní štáb 

 
Mgr. Zuzana Schwarz 

Bařtipánová 

Předseda PK 

starostka města Bílina; bartipanova@bilina.cz  

417 810 813                          

 

Neveřejné 

Ing. Marcela Dvořáková 

1. místopředseda  PK 

1. místostarostka města Bílina; dvorakova@bilina.cz 

417 810 814 

 

 

Neveřejné 

 

Ing. Karel Matuška 

2. místopředseda  PK 

2. místostarosta města Bílina; matuska@bilina.cz 

417810812 

 

Neveřejné 

Ing. Helena Volfová 

tajemnice PK  

vedoucí oddělení ŽP MěÚ; volfova@bilina.cz 

Bílina  417 810 875                            

 

Neveřejné 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dvorakova@bilina.cz
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Příloha č.4 
Povodňová komise obce s rozšířenou působností - města Bílina        
Jméno   Zaměstnání Bydliště 

Mgr. Zuzana Schwarz 

Bařtipánová 

Předsedkyně PK 

1. 

Místostarostka města Bílina 

e-mail: bartipanova@bilina.cz 

417 810 813 

 

Neveřejné 

Ing. Marcela Dvořáková 

1. místopředsedkyně PK 

2. 

1. místostarostka města Bílina 

e-mail: dvorakova@bilina.cz  

417 810 814 

 

Neveřejné 

Ing. Karel Matuška 

2. místopředseda PK 

3. 

2. místostarosta města Bílina 

e-mail: matuska@bilina.cz   

417 810 812 

 

Neveřejné 

Ing. Helena Volfová           

tajemnice PK 

4.          

vedoucí oddělení ŽP MěÚ Bílina             

e-mail: volfova@bilina.cz   

417 810 870                              

 

Neveřejné 

Bc. Milan Liška                    

5. 

ředitel Městské policie Bílina          

e-mail: liška@bilina.cz  

417 810 950                                   

 

Neveřejné 

npor. Bc. David Kubát, 

PhD. MBA       

6.                  

vedoucí  OO Policie ČR Bílina 

email: davd.kubat@pcr.cz 

417 823 333, 974 439 201                              

 

Neveřejné 

RNDr. Jaroslav Herzinger 

7. 

ředitel Nemocnice s poliklinikou Bílina 

e-mail: jednatel@hnsp.cz   

417 777 302                               

 

Neveřejné 

npor.  Ing. Jan Leibl  

8.                 

velitel Požární stanice Bílina                   

e-mail: jan.leibl@ulk.izscr.cz  

950 442 065 

 

 

Neveřejné 

Jan Bažant 

9. 

DOLY  Bílina – HZS podniku 

723 942 002 

725 521 650                               

 

Neveřejné 

Ing. Roman Wanie                 

10.         

Doly Bílina – VH                                    

e.mail: wanie@mail.sdas.cz  

417 805 581                               

 

Neveřejné 

Jaroslav Adámek 

11. 

 

Povodí Ohře, s.p. , provoz Teplice         

e-mail: adamek@poh.cz 

417 515 716                                  

 

Neveřejné 

Ing. Kučerová Ivana 

 

12. 

 

Vedoucí správy vodních toků - oblast povodí Ohře 

Lesy ČR Teplice 

e-mail: Ivana.kucerova@lesycr.cz   

956 956 201  

 

 

Neveřejné 

Ing. Olga Roučková        

13. 

ředitelka Městských technických služeb Bílina 

417 821 666                                  

 

Neveřejné 

Oldřich Jedlička Dis 

14. 

vedoucí odboru dopravy životního prostředí a 

stavebního úřadu MěÚ               

e-mail: jedlickao@bilina.cz   

417 810 890                                

 

Neveřejné 

Ing. Petra Krejčová                    

15. 

vedoucí odb. spr. a vnitř. věcí MěÚ       

e-mail: krejcova@bilina.cz  

417 810 840                                

 

Neveřejné 

Yvona Bártová               

16. 

 

krizová řízení, archiv                            

e-mail: bartova@bilina.cz 

417 810 853                               

 

Neveřejné 

Miroslav Doležal 

17. 

Velitel JSDH města Bílina 

e-mail: miradolezal@seznam.cz 

606 242 975 

 

 

mailto:bartipanova@bilina.cz
mailto:dvorakova@bilina.cz
mailto:matuska@bilina.cz
mailto:volfova@bilina.cz
mailto:liška@bilina.cz
mailto:davd.kubat@pcr.cz
mailto:jednatel@hnsp.cz
mailto:jan.leibl@ulk.izscr.cz
mailto:wanie@mail.sdas.cz
mailto:adamek@poh.cz
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Příloha č.5 

Povodňová komise ústeckého kraje 
  

 

 

 

 

Jméno: 
Schiller Jan, 
Ing. 

Funkce v 
komisi: 

předseda Funkce: hejtman 

Adresa 
práce: 

Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí n/L Telefon práce: 475657724 

 

Jméno: 
Folk Zbyněk, 
Ing. 

Funkce v 
komisi: 

1. zástupce 
předsedy 

Funkce: Generální ředitel 

Adresa 
práce: 

Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov 
Telefon 
práce: 

474636401 

 

Jméno: Zajíc Jan Ing. 
Funkce v 
komisi: 

2. zástupce 
předsedy 

Funkce: ředitel závodu Roudnice nad Labem 

Adresa 
práce: 

Povodí Labe s.p, Roudnice nad Labem 
Telefon 
práce: 

416805501 

 

Jméno: 
Holub Jiří, 
Ing. 

Funkce v 
komisi: 

3. zástupce 
předsedy 

Funkce: ředitel krajského úřadu 

Adresa 
práce: 

Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí n/L 
Telefon 
práce: 

 

 

Jméno: 
Jeřábková 
Irena, Ing. 

Funkce v 
komisi: 

tajemník Funkce: vedoucí odboru ŽP a zemědělství 

Adresa 
práce: 

Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí n/L 
Telefon 
práce: 

475657959 

 

Jméno: 
Burian Tomáš 
RNDr. 

Funkce v 
komisi: 

člen Funkce: 
ved. odd. ŽP odboru životního 
prostředí a zeměd. 

Adresa 
práce: 

Krajský úřad ÚK, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí n/L 
Telefon 
práce: 

475657160 

 

Jméno: 
Křiček 
Vítězslav plk. 
gšt. Ing. 

Funkce v 
komisi: 

člen Funkce: ředitel KVV Ústí n/L 

Adresa 
práce: 

Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem 
Telefon 
práce: 

 

 

Jméno: 
Holzknecht 
Pavel plk. 
Ing. Bc. 

Funkce v 
komisi: 

člen Funkce: 
ved. odboru Pořádková a železniční 
policie 

Adresa 
práce: 

Policie ČR, Ústí nad Labem, Horova 13 
Telefon 
práce: 

974421290 

 

 

Jméno: 
Král Jozef 
MUDr. 

Funkce v 
komisi: 

člen Funkce:   

Adresa 
práce: 

KHS Ústeckého kraje, Moskevská 15, 400 01 Ústí n/L 
Telefon 
práce: 

477755113 

 

Jméno: 
Trpišovský 
Jan, Mgr. Et 
Mgr. 

Funkce v 
komisi: 

člen Funkce: Vedoucí krizového řízení 

Adresa 
práce: 

Sociální péče 799/7a, Ústí nad Labem 
Telefon 
práce: 

475234144 

 

Jméno: 
Vyskočil 
Roman plk. 
ing. 

Funkce v 
komisi: 

člen Funkce: ředitel HZS 

Adresa 
práce: 

HZS KŘ, Horova 13, Ústí nad Labem 
Telefon 
práce: 

950430220 
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Příloha č.6 

 

Ústřední povodňová komise 
 

Obec: Česká republika Kód obce: CZ0000 

Ulice: Vršovická Telefon 267121111 

Číslo popisné 1442 Fax: 267310920 

PSČ: 10010 e-mail: povodnova_sluzba.mzp.cz 

Poznámka:  www stránky: http://www.mzp.cz 

 

Seznam členů povodňové komise 

Jméno:  Jurečka 

Marian Ing.  

Funkce 

v komisi: 

předseda  Funkce: ministr 

Adresa 

práce: 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 

100 10 Praha 10 

Telefon práce: 267122713 

Jméno: Rakušan Vít, 

Mgr. Bc. 

Funkce 

v komisi: 

místopředseda Funkce: ministr 

Adresa 

práce: 

Ministerstvo vnitra, na štolou 3, 170 34 Praha 7 Telefon práce: 974833151 

Jméno: Záruba 

Lukáš Mgr. 

Funkce 

v komisi: 

tajemník Funkce: ředitel odboru ochrany vod 

Adresa 

práce: 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 

100 10 Praha 10 

Telefon práce: 267122834 

Jméno: Koppitz 

David, Ing. 

Funkce 

v komisi: 

člen Funkce: Náměstek sekce regionálního 

rouzvoje 

Adresa 

práce: 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské 

náměstí 6, 110 15 Praha 1 

Telefon práce: 224864488 

Jméno: Svrčinová 

Pavla, 

MUDr., 

Ph.D.. 

Funkce 

v komisi: 

člen Funkce: hlavní hygienik 

Adresa 

práce: 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 

128 00 Praha 2 

Telefon práce: 224971111 

Jméno: Nekula 

Zdeněk, Ing. 

Funkce 

v komisi: 

člen Funkce: ministr   

Adresa 

práce: 

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 188 10 

Praha 1 

Telefon práce: 221812333 

Jméno: Lafek 

Miroslav, 

brig. gen. Ing. 

Funkce 

v komisi: 

člen Funkce: zást. Ředitele sekce plánování 

schopností MO 

Adresa 

práce: 

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 

Praha 6 

Telefon práce: 973216003 

Jméno: Vlček 

Vladimír 

genmjr. Ing., 

Ph.D MBA 

Funkce 

v komisi: 

člen Funkce: generální ředitel HZS ČR 

Adresa 

práce: 

Ministerstvo vnitra Telefon práce: 950819230 
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Jméno: 
Bejček Petr, 

JUDr. Ing. 

Funkce 

v komisi: 
člen Funkce: 

Náměstek sekce 08 - státní 

tajemník 

Adresa 

práce: 

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10  

Praha 1 
Telefon práce: 257043126 

Jméno: 
Vančura Petr 

Ing. 

Funkce 

v komisi: 
člen Funkce: státní tajemník 

Adresa 

práce: 

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 

Praha 6 
Telefon práce: 973212061 

Jméno: 
Kendík Aleš, 

Ing. 

Funkce 

v komisi: 
člen Funkce: 

Náměstek pro řízení sekce 

vodního hospodářství 

Adresa 

práce: 

Ministerstvo zemědělství, Těsnov 65/17, 110 00 

Praha 1 

Telefon práce: 

 
221812240 

Pracovní skupina povodňové komise: Pracovní štáb Ústřední povodňové komise 

Jméno: 
Záruba 

Lukáš Mgr. 

Funkce 

v komisi: 

Vedoucí 

pracovního 

štábu 

Funkce: ředitel odboru ochrany vod 

Adresa 

práce: 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 

100 10 Praha 10 
Telefon práce: 267122834 

Jméno: 

Hanuška 

Zdeněk plk. 

Dr. Ing. 

Funkce 

v komisi: 

Zástupce 

vedoucího 

pracovního 

štábu 

Funkce: 
ředitel odboru IZS a výkonu 

služby 

Adresa 

práce: 
MV – GŘ HZS ČR Telefon práce: 950819710 

Jméno: 

Tejkalová 

Jana, Mgr. 

Ing. 

Funkce 

v komisi: 

Člen 

pracovního 

štábu 

Funkce: Ministerský rada 

Adresa 

práce: 
Vršovická 1442/6, Prha 10 Telefon práce: 267122056 

Jméno: 
Bílý Roman 

plk. Ing. 

Funkce 

v komisi: 

Člen 

pracovního 

štábu 

Funkce: 
ředitel odboru operačního 

řízení 

Adresa 

práce: 
MV – GŘ HZS ČR 

Telefon 

práce: 
950819720 

Jméno: 

Daňhelka Jan 

RNDr., 

Ph.D. 

Funkce 

v komisi: 

Člen 

pracovního 

štábu 

Funkce:                    
náměstek ředitele pro 

hydrologii 

Adresa 

práce: 
ČHMÚ, Praha Telefon práce: 244032300 

Jméno: 
Dědková 

Věra Ing. 

Funkce 

v komisi: 

Člen 

pracovního 

štábu 

Funkce:                    
VO financování územních 

rozpočtů 

Adresa 

práce: 
Ministerstvo financí Telefon práce: 257042478 

Jméno: 

Drahoňovský 

Miloš plk. 

Ing. 

Funkce 

v komisi: 

Člen 

pracovního 

štábu 

Funkce:                    ved.oddělení krizového řízení 

Adresa Policejní prezidium Praha Telefon práce: 974834251 
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práce: 

Jméno: 
Janulíková 

Věra, Mgr. 

Funkce 

v komisi: 

Člen 

pracovního 

štábu 

Funkce:                    
odbor bezpečnostní – 

oddělení krizového řízení 

Adresa 

práce: 
Ministerstvo dopravy Telefon práce: 225131082 

Jméno: 
Obr Tomáš, 

plk. Ing. 

Funkce 

v komisi: 

Člen 

pracovního 

štábu 

Funkce:                    

Vedoucí oddělení operačního 

plánování sekce plánování 

schopností MO 

Adresa 

práce: 

Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 

Praha 6 
Telefon práce: 973212064 

Jméno: 
Pokorný 

Daniel Ing. 

Funkce 

v komisi: 

Člen 

pracovního 

štábu 

Funkce:                    
ředitel odboru státní správy 

ve VH a správy povodí 

Adresa 

práce: 

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 

Praha  
Telefon práce: 221812567 

Jméno: 
Ratajová Jan 

Ing. 

Funkce 

v komisi: 

Člen 

pracovního 

štábu 

Funkce:                    
odbor ochrany a podpory 

veřejného zdraví 

Adresa 

práce: 
Ministerstvo zdravotnictví Telefon práce: 224972923 

Jméno: 
Smrž Petr 

Ing. 

Funkce 

v komisi: 

Člen 

pracovního 

štábu 

Funkce:                    ředitel 

Adresa 

práce: 
Vodní díla – TBD a.s, Praha Telefon práce: 222241362 

Jméno: 
Kačabová 

Pavla, RNDr. 

Funkce 

v komisi: 

Člen 

pracovního 

štábu 

Funkce:                     

Adresa 

práce: 

MMR – strategií a analýz regionální politiky a 

politiky bydlení, odd, rozboje venkova 
Telefon práce: 234154026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje pro vyrozumění:         

     Příloha č.7 
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MĚSTO BÍLINA (418 31 Bílina, Břežánská 50/4) 

 

Funkce 
Titul 

Jméno a příjmení 

Telefonní spojení 

v pracovní době 
Fax E-mail Mobilní telefon 

Starostka města 
Mgr. Zuzana Schwarz 

Bařtipánová 
417 810 813 417 810 815 bartipanova@bilina.cz 

 

739046457. 

 

1. místostarostka Ing. Marcela Dvořáková 417 810 814 417 810 815 dvorakova@bilina.cz 725858334 

2. místostarosta Ing. Karel Matuška 417 810 812  417 810 815  matuska@bilina.cz 608383801 

Prac. kriz. řízení  Yvona Bártová 417 810 853 417 810 815 bartova@bilina.cz neveřejné 

 

Obce správního obvodu města Bílina:       

 

OBEC HOSTOMICE (417 52 Hostomice, Mlýnská 158) 

 

Funkce 
Titul 

Jméno a příjmení 

Telefonní spojení 

v pracovní době 
Fax E-mail Mobilní telefon 

Starosta obce Ivan Holata 417 825 197 417 825 209 starosta@hostomice.eu 
 

neveřejné 

 

Místostarostka Lenka Matoušková 417 825 197 417 825 209 lenka.medea@seznam.cz neveřejné 

            

       

OBEC MĚRUNICE (417 56 Měrunice, č.p. 67)      

 

Funkce 
Titul 

Jméno a příjmení 

Telefonní spojení 

v pracovní době 
Fax E-mail Mobilní telefon 

Starosta obce  Ing. Filip Strasser  417 836 011 417 827 148 obec@merunice.cz neveřejné 

Místostarosta 

obce 
Tomáš Šiling 417 827 011 417 827 148 obec@merunice.cz neveřejné 

 

OBEC OHNÍČ (417 65 Ohníč) 

 

Funkce 
Titul 

Jméno a příjmení 

Telefonní spojení 

v pracovní době 
Fax E-mail Mobilní telefon 

Starosta obce Lenka Brandtnerová 417 822 404 417 825 311 starosta@ohnic.cz 602106497 

Místostarostka Ing. Lucie Vančurová 417 822 404 417 825 311 mistostarosta@ohnic.cz 702021441 

 

 

OBEC SVĚTEC (417 53 Světec, Zámek č.p. 1) 

 

mailto:bartipanova@bilina.cz
mailto:dvorakova@bilina.cz
mailto:bartova@bilina.cz
mailto:starosta@hostomice.eu
mailto:lenka.medea@seznam.
mailto:obec@merunice.cz
mailto:obec@merunice.cz
mailto:starosta@ohnic.eu
mailto:mistostarosta@ohnic.cz
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Funkce 
Titul 

Jméno a příjmení 

Telefonní spojení 

v pracovní době 
Fax E-mail Mobilní telefon 

Starostka obce Ing. Barbora Bažantová 417 825 200 417 825 200 ou.svetec@volny.cz 606612377 

1. místostarostka 
MVDr. Emilie 

Klečková 
417 825 200 417 825 200 ou.svetec@volny.cz 736113119 

2. místostarosta Jiří Fait 417 825 200 417 825 200 ou.svetec@volny.cz 724585735 

 

OBEC HROBČICE (417 57 Hrobčice, č.p. 61)      

 

Funkce 
Titul 

Jméno a příjmení 

Telefonní spojení 

v pracovní době 
Fax E-mail Mobilní telefon 

Starostka obce Jana Syslová 417 828 015 417 828 015 starostka@hrobcice.cz neveřejné 

Místostarosta obce Ing. Jana Čapková 417 828 015 417 828 015 mistostarostka@hrobcice.cz neveřejné 

 

 

OBEC LEDVICE (417 72 Ledvice, Mírová 42/422) 

 

Funkce 
Titul 

Jméno a příjmení 

Telefonní spojení 

v pracovní době 
Fax E-mail Mobilní telefon 

Starosta obce Zdeněk Javůrek 417 821 125 417 821 116 starosta@ledvice.cz 602112323 

Místostarosta Tomáš Prachař 417 822 175 417 821 116 mistostarosta@ledvice.cz 606713419 

 

 

OBEC LUKOV (418 01 p. Bílina, Štěpánov 22) 

 

Funkce 
Titul 

Jméno a příjmení 

Telefonní spojení 

v pracovní době 
Fax E-mail Mobilní telefon 

Starosta obce František Motl 417 871 190 417871082 motl@obeclukov.cz 725061264. 

Místostarosta Martin Chalupný 417 871 190 417871082 freechal@seznam.cz 608973249 

 
 

                                                                                         

mailto:starostka@hrobcice.cz
mailto:mistostarostka@hrobcice.cz
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Příloha č.8 
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Příloha č.9 

Přehled povodňových služeb 

 

Název služby Předmět činnosti Síly a prostředky 

Služby technické podpory 

a) úprava odtokových poměrů 

Správci toků a nádrží, SčVK, SÚS, 

HZS, technické služby měst a obcí, 

další viz plán spojení 

b) ochrana nemovitostí 

Vlastníci a uživatelé ohrožených 

nemovitostí, správci toků a nádrží, 

HZS, technické služby měst a obcí, 

další viz plán spojení 

Dopravní služba 

a) zajištění prostředků osobní i 

nákladní dopravy, dopravní dispečink 

Provozovatele veřejné hromadné 

dopravy, nákladní dopravy nebo 

taxislužby, města a obce 

b) údržba cestní sítě a zřizování 

objízdných strach 
SÚS města a obce 

Evakuace lidí, majetku a zvířat 
Příprava, řízení a provádění evakuace 

podle plánu evakuace 

Referát obrany a ochrany, 

provozovatele veřejné hromadné 

dopravy, nákladní dopravy nebo 

taxislužby, města a obce 

Spojovací služba 

Zajištění spojení mezi povodňovými 

orgány a účastníky ochrany před 

povodněmi 

Referát obrany a ochrany, rychlá 

záchranná služba, hasičský záchranný 

sbor, policie, správci veřejných i 

neveřejných komunikací 

Služba varování obyvatelstva 
Zveřejňování varovných a 

operativních signálů a informací 

Referát obrany a ochrany, města a 

obce 

Zdravotnická a hygienická služba 

Poskytování první pomoci, ošetřování 

zraněných a nemocných, jejich 

doprava a hospitalizace, hygienická a 

epidemiologická opatření 

Referát zdravotnictví, nemocnice, 

okresní hygienická stanice, rychlá 

záchranná služba, privátní lékaři 

Zásobovací služba 

Nouzové zásobování potravinami, 

léky, zdravotnickými potřebami a 

humanitárním materiálem 

Referát obrany a ochrany, města a 

obce, hospodářská komora, lékárenská 

pohotovostní služba, lékárny, 

nemocnice 

Dokumentační služba 
Dokumentační činnost o průběhu 

povodně 

Referát životního prostředí, správci 

toků, města a obce 

Hlásná a hlídková služba 

Shromažďování informací o vývoji 

povodně v terénu jeho prognóze a 

jejich předávání povodňovým 

orgánům a účastníkům povodňové 

ochrany 

Referát životního prostředí, správci 

toků, města a obce 

Policejní a strážní služba 

Policejní podpora jednotlivých 

opatření povodňových orgánů a 

ochrana majetku 

Policie, města a obce 
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Příloha č.10 

 

Prostředky vyrozumění obyvatelstva 

 

Rozhlasové vysílání 

 

Rádio Blaník Sever  417 570 570,477 011 144, 800 109 109 

Český rozhlas Ústí n.L. 475 211 686 

 

Televizní vysílání 

UPC Česká republika, a.s.  

Kabelová televize  +420 241 005 100, +420 729 929 111 

 

ČT 1 spojovatelka   261 131 111 

PRIMA spojovatelka  266 700 111 

NOVA spojovatelka         233 100 111 

 

Místní rozhlas 

 

Bílina    417 823 081,417 810 811, 417 810 801 

Hostomice    417 825 197 

Ledvice    417 821 190 

Měrunice    417 827 011 

Ohníč    417 825 311 

Světec    417 825 168 

Hrobčice    417 828 015 

Lukov    417 871 190 
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Důležité telefonní  kontakty   Příloha č. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      
 

 Český Hydrometeorologický Ústav  

 V Kočkově, Kočovská 18/2699,Ústí n.L. 

 Oddělení hydrologie   472 706 025 

      meteorologie 472 706 021 

   

 

PATOK Hřivice-odpady    415696143, 728257477  

ČIŽP Ústí nad Labem oddělení ochrany vod 475246076 

    havarijní služba  731405388 

 

Správce toku,PO provoz Teplice   417515716, 417515711 

        606756204 

  

 Lesy ČR,Vrbenského ul.Teplice   956933111, 956956205 

        725257478 

VH dispečink Povodí Ohře s.p. Chomutov  474636306 

        474624264 

      fax:  474624200 

      mobil:  606757472 

 

Záchranná služba Teplice    417554311,155 

 Nemocnice s poliklinikou Bílina   417777111 

 Zdravotní zařízení Hostomice   417822527 

Krajská hygienická stanice detašované pracoviště Teplice 

        477755710 

 

 

Policie České republiky Bílina   417823333 

Hasičská záchranná služba Ústeckého kraje  417514200,150 

Jednotné SOS      112 

Hasičský záchranný sbor Bílina   417823071,417 823 222 

 

 Povodňová komise obce  s rozš.působností Bíliny 417810801 

 Povodňová komise Ústeckého kraje   475657724 

  

MěÚ Bílina-ústředna     417810811 

MěÚ Bílina-oddělení životního prostředí  417810875 
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Příloha č.12 

POHOTOVOSTNÍ A PORUCHOVÉ SLUŽBY 

 

Služba - složka Název organizace – adres Telefonní číslo Mobilní telefon 

Elektřina 
ČEZ Distribuce a.s. 

 
800 850 860  

Plyn 

Inogy 

Ohlašovna poruch – pohotovostní 

služby pro zákazníky 

Dispečink pro poruchy – 24 hod. 

1239 

 

800 113 355 

 

Voda –  

stálý 

vodohospodárenský 

dispečink  

- hlášení poruch - 

Severočeské vodovody a kanalizace 

a.s., podnikové ředitelství Teplice 

dispečink pro poruchy pro zákazníky 

Dispečink závodu Most pro Teplice  

 

Infor. Centrum 

417 808 111 

840 111 111 

840 111 118 

 

601 267 267 

Teplo 

UNITED ENERGY a.s., Most,  

 

 

ČEZ Teplárenská a.s. 

476 447 830 

734 289 969 

 

800 900 083 

411 437 906 

 

 

602 437 217 
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Příloha č.13 

PŘEHLED TECHNIKY VYUŽITELNÉ PŘI HAVARIJNÍCH A KRIZOVÝCH 

STEVECH U ORGANIZACI VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA BÍLINA 

 

Revitrans a.s. BÍLINA: 
Druh automobilu Typ Počet Spojení Poznámka 

Aut. pro přepravu osob 

AVIA 31T 4x4 11 

417 805 811, 820 

MT 602 774 964 

Řed. Ing. Hokr 

 

KAROSA C 735 3  

TATRA 815 T2 4x4 8  

ROSS-VIZA SK 20 5  

Aut. nákladní sklápěcí 

AVIA 75 třístr.skl. 1  

MANN 41.414 VFK 8x6 4  

TATRA 163 4  

TATRA 815 S1 37  

TATRA 815 S1 třístr.skl. 27  

Aut. nákladní valník 

PV3S 8  

PRAGA M6 2  

TATRA 815 10  

MANN 41.414 F 2000 8x8 

s přídavným jeřábem 
1  

Aut. skříňový 
AVIA 75 N 1  

PV3S 91  

Aut. cisternový 
LIAZ SA 8 3  

TATRA 815 200 P11 8  

Automob. jeřáb 

KRUPP 5090 1  

LIEBHERR LTM 50 1  

LIEBHERR LTM 40 1  

LIEBHERR LTM 60 1  

PV3S AD 080 3  

TATRA 815 AD 28 4  

TATRA 815 AD 20 21  

TATRA 815 AD 14 1  

TATRA 815 AD 8 1  

DEMAG 2  

Přívěsy 

GOLDHOFER 58 t 1  

Podvalník  

TRANSPORTA 50 t 
1  

Dvojstr.skl.  

PANAV PS2 17 
7  

Tříjstr.skl.  

PANAV TS3 18 
4  

Montážní plošiny 

AVIA MPT 13 1  

TATRA 148 MPT 27 1  

TATRA 815 MPT 27 4  

Čistič vozovek RENAULT SCHORLING 1  
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MĚSTSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY BÍLINA: 

Aut.nákladní 
- valník AVIA 1 417 821 666 

417 821 234 

řed. Ing. Roučková 

MT 602 168 332 

 

Tomáš Pavel 

MT 728 742 450 

 

- sklápěcí AVIA 1  

Montážní plošina AVIA 2  

Aut.nákl. – nosič kontejn. 
LIAZ 1  

Š 706 MTS 1  

Aut.cisternový Š 706 1  

Fekální vůz IFA 1  

MULTIKAR 

M26 – sklápěč 2  

M25 – sklápěč  3  

M25 – valník  1  

M25 – cisterna  1  

Mechanizační prostředky 
HON UN 053 1  

UNC 750 1  

 

SPECIÁLNÍ STAVBY s.r.o. Most, závod CHUDEŘICE 

Aut.nákladní 

- valník   417 821 003 

417 821 121 

602 482 232 

pan Routner 

 

- sklápěcí TATRA 815 
13 

 

- skříňový TATRA 148  

- valník LIAZ 110 1  

Montážní plošina 

TATRA AD 20 2  

TATRA AB 063 2  

TATRA AD 14 1  

Aut.spec. - přeprava osob 

- tahač s návěsem  

 

AVIE 5  

DAF95, náv.Goldhofer 1  

LIAZ 110, náv.Kogel 1  

Mechanizační prostředky 

Nakládač UNK 201 1 Čelní 

                UNC 320  2 Čelní 

                UNC 750 5 
Čelní/více 

možností 

                VOLVO 150 2 Kolový 

Rýpadla  CAT 312 2 Kolové 

                DH 112 1 Pásové 

                CAT 325 2 
Pásové/více 

možností 

                CAT 438 C 1 
Kolové/ 

buldotraktor 

                CAT 350 1 Pásové 

                BROYT 2 Kolové 

Kompresory 6  

Elektrocentrály 3  

Vysokozvidž. vozík 1  

Mobilní drtič RESTA 1  
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Příloha č.14 

Hotely a ubytovací zařízení 

 

Poř.č. Obec Název 
Adresa Odpovědný 

pracovník 
Telefon 

Kapacita 
Poznámka 

Ulice č.p. Vyvař. Ubytov. 

1 Bílina ZJ Doly Bílina, Sodexo, s.r.o. Důlní ulice - Kutáková 417 805 736 2000 0 417 805 719 

2 Bílina Centrální jídelna – školní Nábřeží 381 Sentenská 417 823 040 300 0  

3 Bílina Hotel Lev Mírové nám. 92 Musil, Wicht 417 829 180 60-150 45  

4 Bílina AGC Automotive Czech Chudeřice – sklárna 33 Veselá 417 814 404 300 0  

5 Bílina Hotel Bořeň 5. května 191  417 829 300    

 

Školy a školská zařízení 

 

Poř.č. Obec Název 
Adresa Odpovědný 

pracovník 

Spojení Kapacita 

vyvař. 

Tělocvična 

(počet) 
Poznámka 

Ulice č.p. pracoviště Byt 

1 Bílina Základní škola Za Chlumem 824 
Mgr. Barbora 

Schneiderová 
417 823 643 Neveřejné 300 1x 300 m², WC, soc.zař. 

2 Bílina Základní škola Lidická 31/18 
Mgr. Bc. Marie 

Sechovcová 
417 823 170 Neveřejné 0 1x 300 m², 160 m², WC, soc.zař. 

3 Bílina Základní škola Aleská 270 
Mgr. Dagmar 

Axamitová 
417 824 127 Neveřejné 400 2x 286 m², 236 m², WC, soc.zař. 

4 Hostomice Základní škola Školní náměstí 299 
Mgr. Bc. Eva 

Myslíková 
417 825 195 Neveřejné 130 1x 230 m², WC, soc.zař. 

5 Ohníč Mateřská škola Ohníč 30 
BC. Michaela 

Bečáková 
417 825 315 Neveřejné 25 1x 120 m², WC, soc.zař. 

6 Ledvice Mateřská škola Mírová 8 
Bc. Markéta 

Pikalová 
417 821 136 Neveřejné 20 1x 80 m² 

7 Bílina Mateřská škola Síbová 332 Jana Žáčková 417 829 128 Neveřejné 85 1x 50 m², WC, soc.zař. 

8 Bílina Mateřská škola M. Švabinského 664 
Ing. Bc. Ladislava 

Pěchová 
417 821 067 Neveřejné 62 1x 40 m², WC, soc.zař. 
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Příloha č.17
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