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POVODŇOVÝ  PLÁN  MĚSTA  SLATIŇANY 
 

Povodňový plán je vypracován ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů. K 8.4.2019 aktualizovány kontakty. 

 

1. Stanoviště povodňové komise města Slatiňany: 

Městský úřad Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany 

č. tel.   469 681 322   - předseda  

č. fax   469 681 383 

 

 

2.  Povodňová komise města Slatiňany 

Jméno   funkce v komisi č. tel. zam. Bydliště  č. tel. 

MVDr. Ivan Jeník předseda  469 681 322  Sečská 840   

      724 179 925 Slatiňany  

Ing. Stanislav Šťastný     místopředseda 602 136 947  Nádraţní 274     

      724 179 927 Slatiňany 

Ing. Josef  Prokš tajemník  469 660 237  Topolská 739            608 080 932 

      602 139 099    Chrudim 

Miloš Víšek   člen              469 660 241 Vrchlického 93 

     606 601 933 Slatiňany    

Ing. Václav Hoffman člen   469 660 233  28. října             604 817 142 

                                                                       602 624 550    Pardubice - Nemošice  

Bc. František Rulík člen   723 014 048 Medunova 798  

           Slatiňany    

Martin Rulík  člen     Čechova 166  469 681 222 

        Slatiňany  721 213 365 

Miloslav Kořínek  člen     Škrovád  28   

        Slatiňany  724 273 557 

Ing. Jiří Pešek  člen   469 660 241 Palackého 1220  

      728 174 665 Hlinsko 

 

 

3.  Povodňová kniha 

Příloha č.1 

Povodňová kniha je vedena nepřetrţitě od zahájení činnosti povodňové komise. Do knihy se 

zapisují tyto údaje: 

 zahájení činnosti povodňové komise, datum, hodina 

 doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí (např. 

záznam telefonátu) 

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

odeslání 

 obsah příkazu 

 popis provedených opatření 

 hlášení povodňových hlídek 
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4.  Hlásná a varovná služba 

Marcel Zeman  Šmeralova 698 Slatiňany                  602 416 943 

 

 

5.  Plán spojení 

Povodňová komise města Slatiňany :   

předseda  tel. 469 681 322   724 179 925  

místopředseda  tel. 602 136 947   724 179 927 

tajemník  tel. 469 660 237  602 139 099 

 

Povodňová komise obce Svídnice: 

předseda Ing. Roman Kašpar  tel. 469 670 287 602 310 927 

 

Policie České republiky, Chrudim  tel. 158, 974 572 111 

Městská policie Chrudim   tel. 156 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, KOPIS Pardubice  
tel. 150, 950 570 112, 213, 216 

fax. 950 570 108 

 

Okresní hygienická stanice Chrudim tel. 469 688 632 

Povodí Labe, s.p.    

pracoviště  Povodí  Labe, státní podnik :  

   Závod  2 – Pardubice :   ústředna   466 868 211,  

   vedoucí  provozního  střediska   466 868 240, 602 482 470 (Lubomír Musil)           

hrázný  VD  Seč                               469 676 106, 728 108 873 

           hrázný  VD  Křiţanovice       469 679 114, 728 108 883 

Vodohospodářský  dispečink  Hradec  Králové :  

Pracovní  doba  je  v  pracovních  dnech  6 
30

 - 27 
30

, ve  dnech  pracovního  klidu  a  volna     

6 
30

 - 14 
30

, za  povodní  je  sluţba  nepřetrţitá. 

              sluţba  na  dispečinku       495 088 720, 495 088 730 

              pohotovost         606 643 437. 

 

Malá vodní elektrárna Slatiňany – p. Jan Kremla 602 164 963 

 

Předpovědní  povodňová  služba : Sluţbu  zabezpečuje  Český  hydrometeorologický  ústav  

ve  spolupráci  se  správcem toku. Prostřednictvím operačního a informačního střediska HZS 

Pardubického kraje a Vodohospodářského  dispečinku Povodí  Labe, s.p. dostává  povodňový  

orgán  obce  s  rozšířenou  působností  upozornění  na  nebezpečí  povodně. Povodňový  

orgán  obce  s  rozšířenou  působností  dále  informuje  povodňové  orgány  obcí  ohroţených  

povodní. Upozornění  na  nebezpečné  meteorologické  jevy  vydává  Český  

hydrometeorologický  ústav  a  prezentuje  je  ve  veřejných  sdělovacích  prostředcích  a  na  

serveru  www.chmi.cz.. Na  serveru  Povodí  Labe, s.p. www.pla.cz  jsou informace o  
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dosaţených  vodních  stavech  v  hlásných  profilech, o situace  na  přehradách  i  o 

sráţkových  úhrnech. 

 

 

http://www.chmi.cz/
http://www.pla.cz/


Ohrožené objekty ve Slatiňanech  

KOBIT THZ s.r.o. – Jaromír Jahelka č.tel. 604 232 136    

MŠ Slatiňany           469 681 244 

SK Spartak           776 128 154   Stavební konstrukce    469 681 326 

Restaurace Škrovád          728 753 609      777 708 290 

ŠJ ZŠ            469 681 285      777 708 298 

DSP Slatiňany           469 681 461  Zdravotnické středisko   469 681 214 

ZŠ Slatiňany 774 682 362,469 681 413  Pošta Slatiňany             469 625 261 

ZUŠ Slatiňany             469 681 415   ČEZ distribuce, a.s.             840 850 860 

objekt Modela Slatiňany 

 

a dále všechny nemovitosti v záplavovém území. Vlastníci či uţivatelé těchto nemovitostí 

budou v případě ohroţení vyrozuměni místním rozhlasem, případně telefonicky, nebo 

kurýrem vyslaným povodňovou komisí. 

 

 

6. Zabezpečení přepravy osob a majetku, náhradního stravování a ubytování 

 Přeprava osob: 

Firma M+H Slatiňany, Josef Matějka tel. 469 681 604   autobus 1 ks 

                         602 612 680  

 Přeprava majetku:  

Firma DLT Slatiňany, p. Kolouch         469 681 145   nákladní vůz 1 ks 

            602 616 523 

     Firma Oseva Agri a.s., Tibor Hrček            731 443 716  traktor + vlek  2 ks 

     Národní hřebčín, o.z., Ing. Vlastimil Váňa    601 365 729    kontejner         1 ks 

     Beer       724 735 358  nákladní vůz 

     Myslivecké sdruţení, p. Tomáš Trunec       604 233 235   traktor + vlek  1 ks 

 

 Náhradní stravování: Restaurace MONACO, Marcela Buřilová      469 681 310 

 

 Náhradní ubytování: 

Myslivecké sdruţení, p. Trunec        604 233 235 

Účelové zařízení Trpišov Krajské  

ředitelství PČR Pardubického kraje 

vedoucí odb. spec. činnosti Milan Řehoř      974 561 539 

           777 036 848 

 

 Další technika: 

První stavební Chrudim, Ing. Zdeněk Strouhal 469 625 714 bagr UDS, JCB 1 + 1 ks 

Vladimír Šťourač, Slatiňany        469 681 353 bagr JCB, UNC1+1+1ks 

         nákl. auto T-815 1 ks 

 

7. Zabezpečení hlídek evakuovaných domů 

 členové Zastupitelstva města Slatiňany 

 Policie ČR obv. odd.Chrudim č.tel.  974 572 111, 158 

-4- 

 

 Městská policie Chrudim č. tel. 156 

 



Předseda, místopředseda a tajemník povodňové komise sledují vývoj situace - zprávy o 

celostátním vývoji a skutečný stav na místním toku. 

 

Rozhodné stavy 

I.  stupeň - bdělost  

stav vodočtu ve Svídnici 105 cm 

stav hladiny řeky Chrudimky na vodočtu u lávky na Podskále je na čísle 50 

 

Předseda (místopředseda) povodňové komise 

 povolává k činnosti hlásnou a varovnou sluţbu 

 

Hlásná a varovná služba 

 sleduje stavy vodočtu u lávky na Podskále 

 předává stavy vodočtu předsedovi povodňové komise města Slatiňany po 2 - 6 hodinách 

dle vývoje situace 

 

II. stupeň - pohotovost  

stav vodočtu ve Svídnici 135 cm 

stav hladiny řeky Chrudimky je na vodočtu u lávky na Podskále na čísle 80 

 

Předseda (místopředseda) povodňové komise  

 svolává povodňovou komisi dostoupí-li hladina řeky Chrudimky na vodočtu na Podskále 

na číslo 80, nebo obdrţí-li takový pokyn od povodňového orgánu obce s rozšířenou  

působností nebo od správce toku 

 řídí činnost povodňové komise a přípravných prací 

 pověřuje člena povodňové komise vedením povodňové knihy 

 pověřuje člena povodňové komise podáváním hlášení 

 odvolává první stupeň povodňové aktivity 

 plní úkoly stejné jako u I. stupně povodňové aktivity 

 odvolává a vyhlašuje II. stupeň povodňové aktivity pro území města Slatiňany a místní 

části 

 stanoví stálou sluţbu na MěÚ Slatiňany 

 

Hlásná a varovná služba 

 úkoly stejné jako u I. stupně povodňové aktivity 

 pracuje nepřetrţitě 

 podává hlášení povodňové komisi min. po 2 hodinách 

 zajišťuje fotodokumentaci stavu řeky Chrudimky na katastru města 

 

Povodňová komise  

 stálá sluţba na MěÚ přijímá, zapisuje zprávy do povodňové knihy a zajišťuje plnění úkolů 

a předání zpráv povodňové komise Chrudim, Povodí Labe a povodňové komise obce 

Svídnice 

 informuje občany, vlastníky, správce ohroţených objektů a místní podniky prostřednictvím 

rozhlasu  o vyhlášení II. stupně 

 informuje občany o zákazu bezprostředního vstupu k řece Chrudimce 
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 o nutnosti odklizení věcí (auta, dřevo a pod.) z bezprostřední blízkosti řeky 



 o nutnosti vypnutí elektrických a plynových zařízení umístěných ve sklepích v místech, 

kde hrozí záplavy sklepů a zajištění vlastního majetku proti poškození 

 kontaktuje firmy, které přislíbily poskytnutí dopravních prostředků při povodních 

k projednání následujících úkolů: 

a)  příprava těţké mechanizace nákladních aut k uvolňování toku a záchraně majetku 

b)  příprava osobní přepravy pro evakuaci občanů 

c)  příprava nouzového ubytování (Celní škola Kochánovice, DPS Slatiňany, Myslivecká  

společnost Slatiňany) 

d) příprava stravování postiţených osob (Celní škola Kochánovice, Restaurace Monaco) 

 

 stanoví hlídky z řad SDH Slatiňany  

 stanoví hlídky z řad SDH Škrovád   

 pověření členové povodňové komise zapisují zprávy do Povodňové knihy 

 informuje povodňové komise obce Svídnice a města Chrudim 

 

Povodňové hlídky z řad SDH 

sledují nejvíce ohroţené úseky, provádějí zabezpečovací a technická opatření na vodních 

tocích a to zejména: 

 rozrušují ledové celiny a zácpy na vodním toku 

 odstraňují naplavené překáţky znemoţňující plynulý odtok vody ve vodním toku 

 provádějí ochranu přirozeného koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a 

opatření proti vylití vody v ohroţených místech 

 odstraňují překáţky v profilu lávek a mostů 

 předávají zprávy povodňové komisi po 2 aţ 6 hodinách dle vývoje situace 

 

III. stupeň - ohrožení  

stav vodočtu ve Svídnici 144 cm 

stav hladiny řeky Chrudimky  je na vodočtu u lávky na Podskále na čísle 100 

 

Předseda (místopředseda ) povodňové komise 

 plní stejné úkoly jako při I. a II. stupni 

 vyhlašuje a odvolává III. stupeň povodňové aktivity pro území města Slatiňany a místních 

částí 

 

Hlásná a varovná služba 

 zajišťuje stejné úkoly jako při I. a II. stupni 

 podává nepřetrţitě hlášení povodňové komisi 

 

Povodňová komise 

 zajišťuje stejné úkoly jako při I. a II. stupni 

 prostřednictvím rozhlasu informuje občany a místní podniky o vyhlášení III. stupně, o 

nutných opatřeních a postupech 

 mobilizuje pracovní skupiny za pomoci místních podniků a organizací  

 kontaktuje firmy zajišťující přepravu osob, aby připravily vozidla do prostor dle 

evakuačního plánu 

 vyhlašuje evakuační plán rozhlasem 

 organizačně zajišťuje evakuaci a návrat občanů 
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 zajišťuje dočasné ubytování a stravu pro postiţené občany  



 organizačně zajišťuje přemístění ohroţeného majetku do bezpečí prostřednictvím 

uvedených firem  

 organizačně zajišťuje dohled nad nezabezpečeným majetkem občanů v postiţených částech  

 organizačně zajišťuje zdravotnickou a hygienickou péči 

 

Další úkoly povodňové komise 

 podává hlášení MěÚ Chrudim o zatopení studní 

 provádí prohlídky po povodni 

 zjišťuje škody na majetku 

 kontroluje účelnost provedených opatření 

 

 

9. Zátopové území 

Zátopové území je v mapovém podkladu vymezeno záplavovou čarou maximální povodně a 

je přílohou č. 2 povodňového plánu. 

Zátopové území na katastru města Slatiňany je stanoveno Okresním úřadem Chrudim ze dne 

15.3.1994 a je přílohou č. 3 povodňového plánu.  

Zátopové území dle tohoto plánu kopíruje: 

 pravý břeh řeky Chrudimky v úseku: Škrovád - ul. Škrovádská - Škrovádské nábřeţí 

k domu č.p. 327, odtud se začíná rozlévat směrem k ul. T. G. Masaryka aţ k ul. Švermova, 

kterou kopíruje po celé její délce aţ k ţelezničnímu přejezdu na Vlčnov. Ţelezniční trať 

směrem na Chrudim kopíruje po levé straně aţ k ţelezničnímu přejezdu k nemocnici a dále se  

rozlévá do vzdálenosti cca 350 m od silnice k okresní nemocnici. Tím zasahuje veškeré 

objekty v Presích. 

levý břeh řeky Chrudimky, zde zabírá zátopové území plochu kolem Okrouhlického potoka 

u Svídnice, dále pak většinou kopíruje levý břeh a rozlévá se do vzdálenosti cca 100 m a tím 

ohroţuje nejbliţší obydlí u řeky ve Škrovádě. Od domu č. p. 106 se rozlévá do luk, do 

vzdálenosti cca 300 m. Před prvními domy na Podskále zasahuje pouze do vzdálenosti cca 50 

m od břehu. Přesto by došlo k zatopení všech domů této lokality. Od lávky na Podskále aţ 

k lávce u zdravotnického střediska by došlo k zatopení plochy cca 10 aţ 30 m. Od lávky u 

zdravotnického střediska kopíruje zátopové území ul. Vrchlického a ul. Na ostrově aţ k 

poslednímu domku č. p. 411, kde se začíná rozlévat aţ do vzdálenosti 450 m od levého břehu 

Chrudimky. Tím by byly zatopeny domy v Píšťovech. 

 

 

10. Evakuační plán 

Dle uvedeného zátopového plánu jsou ohroţeny veškeré objekty ve Slatiňanech od pravého 

břehu Chrudimky včetně domů v Presích. Na pravé straně v místní části Škrovád by byly 

ohroţeny objekty do 30 m od břehu Chrudimky. 

Levá strana Slatiňan od Chrudimky by byla pokryta vodou ve vzdálenosti cca 20 aţ 450 m 

(Píšťovy). Levá strana místní části Škrovád - ohroţeny objekty do vzdálenosti 100 m. 

Evakuaci občanů ohroţených míst vyhlašuje předseda nebo místopředseda povodňové 

komise, případně pověřený člen komise při vyhlášení III. stupně - ohroţení, dle vývoje 

situace. 
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Místa pro evakuaci občanů 

 Prostory pod Úpravnou vody Monaco, u restaurace Monako a u Účelového 

zařízení Trpišov Krajské ředitelství PČR Pardubického kraje 

Prostory jsou určeny pro občany bydlící na levém břehu řeky Chrudimky. 

Způsob dopravy:  

- pěšky    

- vlastními vozidly 

- podnikovými vozidly a autobusy - stanoviště je na prostranství u Oseva Agri a.s. 

            na horní křiţovatce ve Škrovádě  

 

 Kunčí a prostory u Nemocnice Chrudim 

Prostory jsou určeny pro občany bydlící na pravém břehu Chrudimky a občany Presů. 

Způsob dopravy :  

- pěšky    

- vlastními vozidly 

- podnikovými vozidly a autobusy - stanoviště za Motorestem Bonet na vedlejší  

            komunikaci  

 

 

11. Pracovní skupiny pro zajištění povodňových zabezpečovacích a záchranných prací 

Jsou tvořeny z členů Sborů dobrovolných hasičů Slatiňany, Škrovád, Kunčí a Trpišov, 

Českého rybářského svazu Slatiňany, Mysliveckého sdruţení Slatiňany, příp. další. 

 

 

12. Povodňové zabezpečovací práce 

jsou technická opatření prováděná na vodních tocích, popřípadě na objektech na vodních 

tocích, nebo v zátopovém území v době nebezpečí povodně, za povodně, případně po 

povodni, hrozí-li nebezpečí další povodňové vlny, ke zmírnění průběhu povodně, jejích 

škodlivých následků a k ochraně vodního toku nebo objektu. Za povodňové zabezpečovací  

práce se povaţují rovněţ opatření prováděná k odvádění případně odčerpávání vnitřních vod a 

vod ze zaplaveného území. 

 

 

13. Povodňové záchranné práce 

jsou opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohroţených nebo jiţ zaplavených 

územích k záchraně ţivotů, zejména ochrana a odsun obyvatelstva z těchto území, péče o 

postiţené občany po nezbytně nutnou dobu, záchrana majetku a jeho přemístění na bezpečné 

místo. 

 

 

14. Pracovní prostředky a materiál k provádění zabezpečovacích a záchranných prací  
 gumové holínky, pláště (SDH, DPS, ČRS) 

 trhací háky, pily, lopaty, kopáče, čerpadla (SDH, DPS) 

 čluny, lodě, pádla, nosítka (SDH, DPS) 

 cisterny na pitnou vodu (VAK a.s.) 

 nákladní vozidla, autobusy, rypadla, nakladače (uvedené firmy, případně další) 

 pohonné hmoty, potraviny 

 pytle, písek a jiné zátarasy  
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15. Městský úřad provádí 1x ročně prohlídku břehů řeky Chrudimky na  katastru v působnosti  

      města Slatiňany (břehy musí být volné, čisté a prosté jakýchkoliv skládek a poškozených  

      stromů). 

 

 

16. Projednání a aktualizace povodňového plánu za účasti zúčastněných osob se provádí 1x za 

      rok.   

 

 

17. Povodňový plán nabývá účinnosti dnem schválení. 

 

 

18. Zároveň se zrušuje Povodňový plán města Slatiňany ze dne 25. března 2013 

 

 

19. Přílohy: č. 1 Povodňová kniha 

                    č. 2 Plán zátopového území 

         č. 3 Doklad o stanovení zátopového území krajským úřadem Pardubice 

         č. 4 Potvrzení souladu povodňového plánu MěÚ Chrudim 

         č. 5 Vyjádření Povodí Labe, s.p. k povodňovému plánu 

         č. 6 Potvrzení členství v povodňové komisi a hlásné a varovné sluţbě 

         č. 7 Potvrzení uvedených organizací a firem s pomocí a poskytnutím techniky 

         č. 8 Zákon č.254/2001 Sb., o vodách, v platném znění 

        č. 9 Rozdělovník platného Povodňového plánu města Slatiňany  

        č. 10 Aktuální zápis o provedené kontrole břehů řeky Chrudimky 

        č. 11 Sloţení povodňové komise obce s rozšířenou působností Chrudim 

        č. 12 Evidenční list hlásného profilu Svídnice 

        č. 13 Seznam objektů s nebezpečnými látkami ohroţených povodní 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ..............................             ................................ 

        MVDr. Ivan Jeník            Ing. Stanislav Šťastný 

                starosta        místostarosta 


